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هیداجس ۀفیحص  دانسا  نایب  رد  15همدقم 

یلاعت قح  شیاتس  دیحوت و  رد  24ياعد 1 

ترضح نآ  فاصوا  نایب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  تاولص  رد  32ياعد 2 

ناگتشرف رب  دورد  36ياعد 3 

مالسلا مهیلع  یهلا  يایبنا  ناوریپ  رب  دورد  43ياعد 4 

شناتسود دوخ و  ةرابرد  اعد  49ياعد 5 

هاگماش دادماب و  رد  شیاین  55ياعد 6 

كانهودنا تخس و  ياهدماشیپ  61ياعد 7 

قح هب  ندرب  هانپ  65ياعد 8 

ششخب تساوخرد  69ياعد 9 

دنوادخ هب  ندرب  هانپ  73ياعد 10 

يریخ هب  تبقاع  77ياعد 11 

هبوت قیفوت  هانگ و  هب  فارتعا  81ياعد 12 

اه � يدنمزاین تساوخرد  87ياعد 13 

هدیدمتس متس و  93ياعد 14 

يراتفرگ هودنا و  ای  يرامیب  99ياعد 15 

بویع ناهانگ و  زا  وفع  بلط  103ياعد 16 

قح هب  ندرب  هانپ  111ياعد 17 

تیفاع الب و  117ياعد 18 

ناراب تساوخرد  121ياعد 19 
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هدیدنسپ لامعا  قالخا و  مراکم  رد  125ياعد 20 

هانگ زا  ینارگن  هودنا و  موجه  135ياعد 21 

روما يراوشد  یتخس و  141ياعد 22 

نآ رب  رکش  تیفاع و  147ياعد 23 

ردامو ردپ  151ياعد 24 

نادنزرف ةرابرد  157ياعد 25 

ناتسود ناگیاسمه و  163ياعد 26 

نارادزرم 167ياعد 27 

لاعتم دنوادخ  اب  زاین  زار و  175ياعد 28 

يزور قیض  179ياعد 29 

نید ضرق و  تخادرپ  183ياعد 30 

تشگزاب هبوت و  187ياعد 31 

بش زامن  زا  سپ  ياعد  195ياعد 32 

یکین ربص و  تساوخرد  هراختسا و  203ياعد 33 

دنوادخ تیراتس  هانگ و  ییاوسر  207ياعد 34 

نارادایند ربارب  رد  اضر  211ياعد 35 

دعر گناب  ندینش  قرب و  ربا و  هب  رظن  ماگنه  215ياعد 36 

رکش زا  یناوتان  هب  فارتعا  219ياعد 37 

شتآ زا  يدازآ  بلط  ناگدنب و  قوقح  رد  یهاتوک  زا  شزوپ  225ياعد 38 

تمحر وفع و  بلط  229ياعد 39 

گرم دای  235ياعد 40 

یشوپ � هدرپ بلط  239ياعد 41 

نآرق متخ  243ياعد 42 

لاله هب  ندرک  هاگن  251ياعد 43 

ناضمر كرابم  هام  255ياعد 44 

ناضمر كرابم  هام  اب  عادو  263ياعد 45 
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هعمج رطف و  زامن  زا  تشگزاب  273ياعد 46 

هفرع زور  ياعد  279ياعد 47 

هعمج زور  نابرق و  دیع  297ياعد 48 

اهنآ راشف  ّدر  نانمشد و  ّرش  عفد  305ياعد 49 

ادخ زا  سرت  ماقم  311ياعد 50 

يراز عّرضت و  315ياعد 51 

یلاعت يادخ  زا  تساوخرد  رد  رارصا  321ياعد 52 

قح ترضح  هاگشیپ  هب  تّلذ  327ياعد 53 

اه � هودنا ندنادرگ  رود  تهج  قح  زا  تساوخرد  331ياعد 54 

زکرم 336هرابرد 
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هیداجس هلماک  هفیحص 

باتک تاصخشم 

.ق 94  - 38 مراهچ ، ماما  ع ،)  ) نیسح نب  یلع  : هسانشرس

یبرع یسراف -   . هیداجس هفیحص  : يدادرارق ناونع 

نیـسح همجرت  مالـسلاامهیلع ؛ نیدباعلا  نیز  نیـسح  نب  یلع  ترـضح  داجـس  ماما  هیداجـس / هلماک  هفیحـص  : روآدـیدپ مان  ناونع و 
.یلوداتسا نیسح  شیاریو  نایراصنا ؛

.1374 يدازآ ، مایپ  نارهت : : رشن تاصخشم 

.ص  316: يرهاظ تاصخشم 

؛ ) مشـش پاچ   ) لایر  10000 موس ؛ ) پاچ   ) لاـیر  8000 مود ؛ ) پاچ   ) لاـیر  6500 لایر X-265-302-964 ؛ :   6500: کباش
14000 مهدزای ؛ ) پاچ   ) لاـیر  14000 مهن ؛ ) پاچ   ) لاـیر  12000 متـشه ؛ ) پاچ   ) لایر  12000 متفه ؛ ) پاچ   ) لاـیر  10000
22000 متسیب ؛ ) پاچ   ) لایر  20000 مهدزون ؛ ) پاچ   ) لایر  18000 مهدراهچ ؛ ) پاچ   ) لایر  16000 مهدزاود ؛ ) پاچ   ) لایر

( مود یس و  پاچ   ) لایر  80000 مراهچ ؛ ) تسیب و  پاچ   ) لایر  30000 مود ؛ ) تسیب و  پاچ   ) لایر

.یبرع یسراف -  : تشاددای

.1375 موس : مود و  پاچ  : تشاددای

.1377 مجنپ : پاچ  : تشاددای

.1378 متشه : متفه و  مشش ، پاچ  : تشاددای

.1379 مهدزای : مهن و  پاچ  : تشاددای

.1380 مهدزاود : پاچ  : تشاددای

.1381 مهدراهچ : پاچ  : تشاددای

رهم 1384. مهدجه : پاچ  : تشاددای

.1385 متسیب : مهدزون و  پاچ  : تشاددای

زییاپ 1386. مود : تسیب و  پاچ  : تشاددای
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.1388 مراهچ :  تسیب و  پاچ  : تشاددای

.1392 مود : یس و  پاچ  : تشاددای

اهاعد : عوضوم

مجرتم  -، 1323 نیسح ، نایراصنا ، : هدوزفا هسانش 

راتساریو  -، 1331 نیسح ، یلوداتسا ، : هدوزفا هسانش 

فلا ع8 ص3041 1374  / BP267/1: هرگنک يدنب  هدر 

297/772: ییوید يدنب  هدر 

:م 453-75 یلم یسانشباتک  هرامش 
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هیداجس ۀفیحص  دانسا  نایب  رد  همدقم 

نایراصنا نیسح  داتسا 

رمع نب  دمحم  دنزرف  یلع ، نب  دمحا  دنزرف  نسحلا  نب  دمحم  نسحلاوبا ، فرـشلا ، ءاهب  نیدلا  مجن  ّلجا  دّیـس  ام  يارب  درک  ثیدح 
، رایرهـش نب  دمحا  نب  دمحم  هّللادـبعوبا  دیعـس  خیـش  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : هک  داب  وا  رب  ادـخ  تمحر  ینیـسحلا -  يولعلا  ییحی  نب 
هک یلاح  رد  لاس 516 ، زا  لوالا  عیبر  هام  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نامیالوم  نابساپ  کَلَم  ناتسآ  راد  هنازخ 

یبا وگتـسار ، خیـش  رب  دـش  یم  هدـناوخ  هک  یلاح  رد  ار  نآ  مدینـش  تفگ : مدوب ، نآ  عمتـسم  نم  دـش و  یم  هدـناوخ  وا  رب  هفیحص 
نب هّللادبع  نب  دّمحم  لّضفملاوبا : زا  داب -  وا  رب  ادخ  تمحر  لَّدـعم - ، يرَبْکُع  زیزعلادـبع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحم  روصنم 
نب نسح  نب  نسح  نب  رفعج  نب  نسح  نب  رفعج  نب  دّمحم  نب  رفعج  هّللادبعوبا : فیرـش  ار  ام  درک  ثیدـح  تفگ : ینابیـش ، ّبلطم 

: تفگ لاس 265  رد  تاّیز  باّـطخ  نب  رمع  نب  هّللادـبع  ار  اـم  درک  ثیدـح  تفگ : مالـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
نوراـه نب  لّـکوتم  شردـپ  زا  یخلب ، یفقث  لّـکوتم  نب  ریمع  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : ملعا  ناـمعن  نب  یلع  میئاد : ارم  درک  ثیدـح 

تاقالم تفر  یم  ناسارخ  يوس  هب  هک  یتقو  هب  شردپ  تداهش  زا  سپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دیز  نب  ییحی  تفگ :
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ناگدازومع شلها و  لاح  زا  ارم  سپ  جح ، زا  متـشاد : هضرع  ییآ ؟ یم  اجک  زا  دومرف : نم  هب  مدومن ، مالـس  شترـضح  هب  مدرک و 
ترـضح و نآ  لاح  زا  سپ  دومن ، هغلابم  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  لاح  زا  شـسرپ  رد  دیـسرپ و  دـندوب  هنیدـم  رد  هک  شیوخ 

هیلع رقاب  ترـضح  میومع  دومرف : ییحی  مداد ، ربخ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دـیز  شردـپ  تداهـش  رب  ناشهودـنا  ناـشیا و  لاوحا 
اجک هب  شراک  هنیدم  زا  ندش  ادج  جورخ و  تروص  رد  هک  دنامهف  وا  هب  درک و  شرافس  شروش  جورخ و  كرت  هب  ار  مردپ  مالسلا 

نم و ةرابرد  ایآ  تفگ : .يرآ  متفگ : يدومن ؟ تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ترضح  میومع  رـسپ  وت  ایآ  دیـشک ، دهاوخ 
، مدرگ تیادـف  متفگ : وگب ، نم  هب  دوـمرف ؟ داـی  نم  زا  تروـص  هچ  هب  تفگ : يرآ ، متفگ : دـیوگب ؟ يزیچ  يدینـش  مراـک  عـضو و 
، يا هدینـش  هچنآ  وگب  یناسرت ؟ یم  گرم  زا  ارم  ایآ  تفگ : منک ، نایب  وت  ربارب  رد  ما  هدینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  هچنآ  مرادـن  هقـالع 

هرهچ سپ  دش ، هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  تردپ  هکنانچ  دنزیوآ ، یم  راد  هب  ار  تندب  يوش و  یم  هتـشک  وت  هک : مدینـش  وا  زا  متفگ ،
لّکوتم يا  .تسوا » دزن  باتکلا  ّما  دـیامن و  یم  تبث  اـی  دـنک و  یم  وحم  دـهاوخ  ار  یتشونرـس  ره  ایادـخ  : » تفگ درک و  رییغت  شا 

هتشگ مهارف  ام  يارب  ود  ره  هدرک و  تمحرم  ام  هب  ار  هحلسا  شناد و  هدومرف و  دییأت  ام  دوجو  هب  ار  نید  نیا  قح  ترضح  هک  انامه 
ترـضح تیومع  رـسپ  هب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  مدرم  نم  مدرگ ، تنابرق  متفگ : دنا ، هتفای  صاصتخا  اهنت  شناد  هب  ام  ناگدازومع  و 

ام دنا و  هدرک  توعد  یگدنز  هب  ار  مدرم  رفعج ، شرسپ  یلع و  نب  دّمحم  میومع  انامه  تفگ : تردپ ، وت و  هب  ات  دنرت  لیام  قداص 
رس سپس  تخود  نیمز  هب  هدید  یتّدم  سپ  امـش ، ای  دنرتاناد  ناشیا  ایآ  قح ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : میا ، هدناوخ  گرم  هب  ار  نانآ 

ام ار  هچ  ره  ناشیا  هکنآ  زج  میراد  يا  هرهب  شناد  زا  ام  زا  کی  ره  تفگ : تشادرب و 
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: تفگ يا ؟ هتـشون  يزیچ  میومع  رـسپ  زا  ایآ  تفگ : نم  هب  هاگنآ  میناد ، یمن  دـنناد  یم  ناشیا  هچ  ره  ام  یلو  دـنناد ، یم  میناد  یم 
وا هب  ار  ییاعد  متـشاد و  هضرع  وا  هب  مدوب  هدرک  طبـض  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  شناد  عون  دنچ  سپ  هدـب ، ناشن  نم  هب  تفگ : يرآ ،

هدومرف الما  وا  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  شردپ  هک  دوب  هدرک  ثیدح  دوب و  هدومرف  الما  نم  رب  قداص  ترضح  هک  مداد  ناشن 
نآ نایاپ  ات  ییحی  سپ  تسا ، هلماک  ۀفیحص  ياعد  زا  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  ياعد  زا  نآ  هک  دوب  هداد  ربخ  دوب و 
دوخ زا  هک  هچنآ  رد  ایآ  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  متفگ : میرادرب ؟ نآ  يور  زا  يا  هخـسن  هک  یهد  یم  هزاجا  ایآ  تفگ : درک و  رظن  ار 

زا مردـپ  هچنآ  زا  ار  لـماک  ياـعد  زا  يا  هفیحـص  درک  مهاوخ  هئارا  وـت  رب  نوـنکا  مه  تفگ : سپ  یهاوـخ ؟ یم  تزاـجا  تساـمش 
متـساخرب و سپ  تفگ : مردپ  دـیوگ : ریمع  .هدومرف  شرافـس  لهاان  زا  نآ  نتـشادزاب  نتـشاد و  هاگن  هب  ارم  هدومرف و  ظفح  شردـپ 

مراودیما منک و  یم  شتسرپ  امش  تعاط  ّتبحم و  اب  ار  ادخ  نم  هک  ادخ  ربمایپ  رسپ  يا  مسق ! ادخ  هب  تفگ : مدیسوب و  ار  وا  یناشیپ 
داد و دوب  وا  اـب  هک  یناوج  هب  مدوب  هداد  وا  هب  هک  ار  يا  هفیحـص  سپ  .دـنک  دنمتداعـس  امـش  یتسود  هب  تاـمم  تاـیح و  رد  ارم  هک 

رـسپ زا  ار  نآ  نم  هک  اریز  میامن ؛ ظفح  زا  ار  نآ  دـیاش  هک  ناـسرب  نم  رظن  هب  سیونب و  وکین  نشور و  یطخ  اـب  ار  اـعد  نیا  تفگ :
یمن مدـش و  مدان  دوخ  هدرک  زا  نم  تفگ : لّکوتم  .داد  یمن  نم  هب  ار  نآ  وا  متـساوخ  یم  داب -  ادـخ  ظفح  رد  هک  رفعج -  میومع 
ییحی نآ  زا  سپ  مهدـن ، یـسک  هب  ار  نآ  هک  دوب  هدادـن  روتـسد  نم  هب  نآ  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  منک و  هچ  متـسناد 

سپس درک ، هیرگ  دیسوب و  دومن و  رظن  نآ  رهم  هب  درک و  جراخ  نآ  زا  ار  يا  هدرک  رهم  ةدروخ  لفق  ۀفیحـص  دیبلط و  ار  یناد  هماج 
دوخ يور  رب  تشاذگ و  دوخ  مشچ  رب  دوشگ و  ار  هفیحص  هاگنآ  درک ، زاب  ار  لفق  تسکش و  ار  رهم 
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ثیدـح میومع  رـسپ  زا  منتخیوآ  راد  هب  ندـش و  هتـشک  اـب  هطبار  رد  هک  یبلطم  دوبن  رگا  لـکوتم  يا  مسق ! ادـخ  هب  تفگ : دـیلام و 
راـتفگ هک  تسا  نشور  نم  يارب  یلو  مدوـمن  یم  يراددوـخ  شمیلـست  زا  مداد و  یمن  وـت  هب  ار  هفیحـص  نیا  کـش  نودـب  يدرک ،

هک مدیـسرت  نم  دـش و  دـهاوخ  نشور  نآ  تّحـص  يدوز  هب  هتفرگ و  شناردـپ  زا  ار  نآ  تسا و  قح  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
ریگب و ار  نآ  سپ  دنیامن ، هریخذ  دوخ  يارب  شیوخ  ۀنازخ  رد  دـنناشوپب و  اه  هدـید  زا  ار  نآ  دـتفا و  هیما  ینب  تسد  هب  یملع  نینچ 

نیا نم و  راک  رد  دنوادخ  نوچ  ات  نیشنب  راظتنا  هب  وت  دشاب و  وت  دزن  رد  تناما  نیا  نک و  هدوسآ  نآ  هب  تبـسن  رکف  یناشیرپ  زا  ارم 
یلع نب  نسح  نب  نسح  نب  هّللادبع  نادـنزرف  میهاربا ، دّـمحم و  میومع  رـسپ  ود  هب  ار  هفیحـص  نیا  دزاس ، يراج  ار  دوخ  مکح  موق 

متفرگ ار  هفیحص  نم  تفگ : لّکوتم  .دننم  ماقم  مئاق  هیما  ینب  هیلع  رب  مایق  ۀلئسم  رد  نم  زا  سپ  رفن  ود  نآ  هک  ناسرب  مالسلا  امهیلع 
بانج نآ  يارب  ار  ییحی  ۀّصق  مدرک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  متفر و  هنیدم  هب  دیـسر  تداهـش  هب  دیز  نب  ییحی  نوچ  و 
قحلم شناردپ  هب  دنک و  تمحر  ار  ما  هدازومع  ادخ  دومرف : دش و  نیگهودـنا  ییحی  رب  هداعلا  قوف  تسیرگ و  ترـضح  نآ  تفگ ،

یم نآ  زا  شردـپ  ۀفیحـص  رب  ییحی  هک  ببـس  ناـمه  رگم  درکن  عـنم  وا  هب  اـعد  نیا  نداد  زا  ارم  لّـکوتم  يا  مسق ! ادـخ  هـب  دزاـس ،
: دومرف درک و  زاب  ار  نآ  سپ  تسا ، هفیحص  نامه  نیا  کنیا  متفگ : تساجک ؟ هفیحص  نآ  نونکا  دیسرت ،

! لیعامـسا يا  دومرف : شدـنزرف  هب  هاگنآ  تسا  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مّدـج  ياعد  دـیز و  میومع  طخ  نیا  مسق ! ادـخ  هب 
نامه راـگنا  هک  ار  يا  هفیحـص  تساـخرب و  لیعامـسا  سپ  رواـیب ، مدرک  رما  ار  وت  شیرادـهگن  ظـفح و  هب  هک  ار  اـعد  نآ  زیخرب و 

دوخ مشچ  رب  دیسوب و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپ  دروآ ، نوریب  دوب  هداد  نم  هب  دیز  نب  ییحی  هک  تسا  يا  هفیحص 
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هزاجا رگا  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  تسا ، نم  روضح  رد  مالـسلا  امهیلع  مدـج  يالما  مردـپ و  طـخ  نیا  دومرف : داـهن و 
ار ود  نآ  نم  سپ  مدـید ، هتـسیاش  لمع  نیا  يارب  اروت  دومرف : داد و  هزاجا  سپ  میامن ، هلباقم  ییحی  دـیز و  ۀفیحـص  اـب  ار  نآ  یهد 

هزاجا ترـضح  نآ  زا  سپـس  دـنرادن ، فالتخا  رگیدـکی  اب  مه  فرح  کی  رد  یتح  تسا و  یکی  ود  ره  هک  مدـید  مدرک و  هلباـقم 
یم رما  ار  امش  دنوادخ  : » دومرف مراد ، ّدرتسم  نسح  نب  هّللادبع  نارسپ  شناگدازومع  هب  شتّیصو  رب  انب  ار  ییحی  ۀفیحص  هک  مدیبلط 

، نیـشنب دومرف : متـساخرب  ود  نآ  ترایز  يارب  نوچ  هدـب ، ناشیا  هب  ار  نآ  يرآ ، دـینادرگزاب ،» ناشنابحاص  هب  ار  اه  تناما  هک  دـنک 
هک شردپ  زا  تسا  ییحی  ناتیومعرسپ  ثاریم  نیا  دومرف : دندش ، رـضاح  نوچ  داتـسرف ، میهاربا  دّمحم و  راضحا  هب  ار  یـسک  سپس 

ار وت  دـنوادخ  يوگب ، دـنتفگ : تسا ، یطرـش  امـش  اب  نآ  صوصخ  رد  ار  ام  هداد و  صاصتخا  نآ  هب  دوخ  ناردارب  ياج  هب  ار  اـمش 
ةرابرد امش  يومع  رسپ  دومرف : ارچ ؟ دنتفگ : دینکن ، جراخ  هنیدم  زا  ار  هفیحص  نیا  دومرف : تسا ، لوبقم  وت  نخـس  هک  دنک  تمحر 
دیسرت هفیحص  نیا  ةرابرد  ینامز  وا  دنتفگ : مراد ، سرت  هنوگ  نامه  هب  امـش  هب  عجار  نم  هک  تشاد  سرت  يا  همانرب  زا  هفیحـص  نیا 

هک مناد  یم  نم  مسق  ادخ  هب  اریز  دیـشابن ؛ نمیا  هعقاو  نیا  زا  زین  امـش  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوش ، یم  هتـشک  تسناد  هک 
ياـج زا  سپ  .دـش  هتـشک  وا  هکناـنچ  دـش  دـیهاوخ  هتـشک  يدوز  هب  درک و  جورخ  وا  هکناـنچ  درک  دـیهاوخ  جورخ  يدوز  هب  اـمش 

هب دنتفر  نوریب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دزن  زا  نوچ  .میظعلا  ّیلعلا  هّللاب  ّالا  هوقال  لوحال و  دنتفگ : یم  هک  یلاح  رد  دنتـساخرب 
، دـندرک توعد  یگدـنز  هب  ار  مدرم  رفعج  شرـسپ  یلع و  نب  دـمحم  میومع  هک  تفگ  وت  هب  ییحی  هنوگچ  لّکوتم ! يا  دومرف : نم 

ییحی تا  هدازومع  هّللا -  َکَحَلْصا  يرآ -  تفگ : گرم !؟ هب  ار  ناشیا  امو 
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هک درک  ثیدح  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  ارم  مردپ  دنک ، تمحر  ار  ییحی  ادـخ  دومرف : تفگ ، نم  هب  ینخـس  نینچ 
دنچ ینادرم  هک  دـید  باوخ  ملاـع  رد  سپ  دوبر ، یکبـس  باوخ  دوب ، ربنم  يور  هک  یلاـح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  .دننادرگ  یمرب  ّتیلهاج ) نارود   ) بقع هب  ار  مدرم  دنهج و  یم  شربنم  رب  ناگنیزوب  دننامه 
ام و  : » دروآ ترـضح  يارب  ار  هیآ  نیا  یحو  نیما  سپ  دوب ، راکـشآ  شا  هرهچ  رد  نزح  هودـنا و  تسـشن و  تشگزاب و  يداع  لاح 
یم میب  ار  مدرم  و  مدرم ؛ شیامزآ  يارب  رگم  میا  هدادن  رارق  ار  نآرق  رد  ۀـنوعلم  ةرجـش  میدـنایامن و  وت  هب  باوخ  رد  هک  ار  ییایؤر 

نامز رد  ناشیا  ایآ  لیئربج ! يا  دومرف : ربمایپ  .دنتسه  هّیما  ینب  هنوعلم ، ةرجش  زا  دارم  و  دیازفا » یمن  نانآ  یشکرس  رب  زج  یلو  میهد 
لاس رـس  رب  سپـس  ددرگ ، یم  لاس  هد  ات  دیآ و  یم  شدرگ  هب  تترجه  يادتبا  زا  مالـسا  يایـسآ  یلو  هن ، تفگ : دوب ؟ دنهاوخ  نم 
دوخ روحم  رب  تلالـض  يایـسآ  راچان  هب  هاگنآ  دنام ، یم  تروص  نآ  هب  لاس  جنپ  ات  دـتفا و  یم  شدرگ  هب  تترجه  زا  مجنپ  یس و 

.تسا هنعارف  یهاشداپ  نآ  زا  سپ  دش و  دهاوخ  مئاق 

لزاـن ردـق  بش  رد  ار  نآ  اـم  قیقحت  هب  : » هک درک  لزاـن  یحو  هراـب  نیا  رد  گرزب  يادـخ  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
رد ردق  بش  دـننک و  تموکح  نآ  رد  هّیما  ینب  هک  تسا » هام  رازه  زا  رتهب  ردـق  بش  تسیچ ؟ ردـق  بش  هک  یناد  یم  هچ  میدرک و 
هب ار  تما  نیا  تموکح  تردـق و  هیما  ینب  هک  دومرف  هاـگآ  ار  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  ّلـجوّزع  يادـخ  سپ  دومرف : سپـس  .دـشابن  نآ 

يدنلب اههوک  رب  ناشیا  دنزیخرب  یشکرس  هب  ناشیا  اب  اههوک  رگا  سپ  تسا ، نامز  نیمه  ربارب  ناشتنطلـس  تدم  دنریگ و  یم  تسد 
راعـش ار  تیب  لها  ام  ۀنیک  توادع و  تدم  نیا  رد  هیما  ینب  دنک و  مکح  ناشتموکح  يدوبان  هب  گرزب  يادـخ  هک  یتقو  ات  دـنریگ 

رد هچنآ  زا  دنوادخ  دنیامن ، یم  دوخ 
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هیلع قداص  ترـضح  هاگنآ  داد ، ربخ  شلوسر  هب  دـسر  یم  ناشنایعیـش  ناتـسود و  دـمحم و  تیب  لـها  رب  هیما  ینب  تموکح  تدـم 
موق دندرک و  لدـب  رفک  هب  ار  ادـخ  تمعن  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  : » هک دومرف  لزان  یحو  هیما  ینب  ةرابرد  ادـخ  و  دومرف : مالـسلا 

نآ تیب  لها  دـمحم و  ادـخ  تمعن  و  .تسا !» یهاگرارق  دـب  دـنوش و  نوگنرـس  نآ  رد  هک  خزود  دـندنکفا  تکاله  راد  هب  ار  دوخ 
یمرد مّنهج  هب  هک  تسا  یقافن  رفک و  ناشیا  ینمـشد  تسا و  تشهب  هب  دورو  ثعاب  هک  تسا  یناـمیا  ناـشیا  یتسود  هک  دنترـضح 

هیلع قداص  ترـضح  نآ  زا  سپ  تفگ : لّکوتم  .تشاذـگ  نایم  رد  شتیب  لها  یلع و  اب  یناـهنپ  ار  زار  نیا  ادـخ  لوسر  سپ  دروآ ،
يورین نودـب  ای  ماما  نذا  نودـب   ) یّقح نتـشاد  اپ  هب  ای  یملظ  عفد  يارب  ام  مئاق  تمایق  زور  ات  تیب  لها  ام  زا  يدـحا  دومرف : مالـسلا 

ام نایعیـش  ام و  ۀّـصغ  شیازفا  بجوم  شماـیق  دـنکرب و  هشیر  زا  ار  وا  ـالب  ناـفوط  هکنآ  رگم  درک  دـهاوخن  هدرکن و  جورخ  مزـال )
: تفگ لّکوتم  .ددرگ 

نآ باب  هدزای  ظفح  هب  نم  هک  دوب  باب  جنپ  داتفه و  نآ  دومرف و  الما  نم  رب  ار  هفیحص  ياهاعد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هاگنآ 
ارم درک  ثیدح  و  تفگ : لّضفملاوبا ، ار  ام  درک  ثیدح  و  دیوگ ): يربکع   ) .مدومن ظفح  ار  نآ  باب  دنچ  تصش و  متفاین و  قیفوت 

ملـسم نب  دمحا  نب  دمحم  ارم  درک  ثیدح  تفگ : شدوخ ، ۀناخ  رد  هبحر  نکاس  بتاک  ینیادم  رکبوبا  هبزور  نبا  نسح  نب  دمحم 
هیلع یلع  نب  دیز  نب  ییحی  تفگ : نوراه  نب  لّکوتم  شردـپ  زا  یخلب  لّکوتم  نب  ریمع  زا  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : يرّهطم ،
ادخ دورد  هک  شناردپ -  زا  قداص  ترضح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باوخ  ات  ار  ثیدح  سپـس  مدومن -  تاقالم  ار  مالـسلا 

: تسا نینچ  يرّهطم  تیاور  رد  اعد  باوبا  تسرهف  درک و  نایب  درک  تیاور  داب -  نانآ  رب 
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نالماح رب  ترـضح  نآ  ياـعد  .3 دّمحم لآ  دّـمحم و  رب  ترــضح  نآ  ياـعد  .2 لجوزع يادـخ  شیاتـس  رد  ترـضح  نآ  ياعد  .1
نآ ياعد  شناکیدزن 6. دوخ و  يارب  ترـضح  نآ  ياـعد  دـنا 5. هدروآ  نامیا  ناربمایپ  هب  هک  ناـنآ  رب  ترـضح  نآ  ياـعد  .4 شرع
نآ ياعد  .9 دنوادخ هب  ندرب  هانپ  رد  ترضح  نآ  ياعد  .8 جنر تاّمهم و  تقو  هب  ترضح  نآ  ياعد  .7 ماش حبص و  تقو  هب  ترضح 

ياعد .12 يریخ هب  تبقاع  رد  ترـضح  نآ  ياعد  .11 دنوادخ هب  ندرب  هانپ  رد  ترـضح  نآ  ياعد  .10 شزرمآ هب  قوش  رد  ترـضح 
ياعد .15 نارگمتس زا  یهاوخداد  رد  ترضح  نآ  ياعد  .14 اه تجاح  بلط  رد  ترضح  نآ  ياعد  .13 هانگ هب  رارقا  رد  ترضح  نآ 

هدرب ناطیش  مان  نوچ  ترضح  نآ  ياعد  .17 ناهان شزرمآ  ششخب و  بلط  رد  ترضح  نآ  ياعد  .16 يرامیب تقو  هب  ترضح  نآ 
رد ترضح  نآ  ياعد  .20 ناراب تساوخرد  تقو  هب  ترضح  نآ  ياعد  .19 اه یتخس  اهالب و  عفد  رد  ترضح  نآ  ياعد  .18 دش یم 
نآ ياعد  .23 يراتفرگ یتخـس و  رد  ترـضح  نآ  ياعد  .22 روآ هودـنا  ياهدادـیور  تقو  هب  ترـضح  نآ  ياعد  .21 قالخا مراکم 

يارب ترضح  نآ  ياعد  .26 شنادنزرف يارب  ترضح  نآ  ياعد  .25 ردام ردپ و  يارب  ترضح  نآ  ياعد  .24 یتسردنت يارب  ترضح 
هب ترـضح  نآ  ياعد  .29 ادـخ زا  سرت  رد  ترـضح  نآ  ياعد  .28 نارادزرم يارب  ترـضح  نآ  ياعد  شناتـسود 27. ناگیاسمه و 

زامن رد  ترـضح  نآ  ياعد  .32 تشگزاب هبوت و  رد  ترـضح  نآ  ياعد  .31 ماو يادا  يارب  ترـضح  نآ  ياعد  .30 قزر یگنت  تقو 
هب اضر  رد  ترضح  نآ  ياعد  .35 يراتفرگ ماگنه  هب  ترضح  نآ  ياعد  .34 یکین ریخ و  تساوخرد  رد  ترضح  نآ  ياعد  .33 بش
زا یهاوخرذع  رد  ترـضح  نآ  ياعد  .38 رکش رد  ترـضح  نآ  ياعد  .37 دعر ندینـش  تقو  هب  ترـضح  نآ  ياعد  .36 قح ياضق 

هدرپ تساوـخرد  رد  ترـضح  نآ  ياـعد  .41 گرم داـی  تقو  هب  ترـضح  نآ  ياـعد  .40 وفع بـلط  رد  ترـضح  نآ  ياـعد  .39 قح
ارف تقو  هب  ترـضح  نآ  ياـعد  .44 ون هام  ندـید  تقو  هب  ترـضح  نآ  ياعد  .43 نآرق متخ  تقو  هب  ترـضح  نآ  ياـعد  .42 یشوپ

هعمج رطف و  دیع  زور  رد  ترضح  نآ  ياعد  .46 ناضمر هام  عادو  ماگنه  هب  ترضح  نآ  ياعد  .45 ناضمر هام  ندیسر 
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رکم عـفدرد  ترـضح  نآ  ياـعد  .49 هعمج ناـبرق و  دــیع  زور  رد  ترــضح  نآ  ياـعد  .48 هفرع زور  رد  ترــضح  نآ  ياــعد  .47
رد ترضح  نآ  ياعد  قح 52. هاگرد  هب  يراز  عّرـضت و  رد  ترـضح  نآ  ياعد  .51 قح زا  سرت  رد  ترـضح  نآ  ياعد  .50 نانمشد

اه هودنا  عفر  رد  ترضح  نآ  ياعد  .54 ینتورف رد  ترضح  نآ  ياعد  .53 بلط رد  رارصا 

درک ثیدح  تفگ : ینـسح ، دمحم  نب  رفعج  هّللادبعوبا  ار  ام  درک  ثیدح  تسا : هللا  همحر  ینـسح  هّللادبعوبا  ظفل  هب  باوبا  یقاب  و 
: تفگ ملعا ، نامعن  نب  یلع  میئاد  ارم  درک  ثیدح  تفگ : تاّیز ، باّطخ  نب  رمع  نب  هّللادبع  ار  ام 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  میاقآ  نم  رب  دومرف  الما  تفگ : نوراه  نب  لّکوتم  شردپ  زا  یخلب ، یفقث  لّکوتم  نب  ریمع  ارم  درک  ثیدح 
الما نم  روضح  رد  دورد -  ناشمامت  رب  یلع -  نب  دّمحم  مردـپ  رب  نیـسحلا  نب  یلع  مّدـج  دـندومرف : دـمحم ، نب  رفعج  هّللادـبعوبا 

.دومرف

ص:15

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاعت قح  شیاتس  دیحوت و  رد  ياعد 1 

هک نآ  یب  تسا ، رخآ  دـشاب و  وا  زا  شیپ  یلّوا  هک  هـک  نآ  یب  تـسا ، لوا  هـک  یکراـبم  دوـجو  نآ  .تسادـخ  صوـصخم  ساـپس 
هب ار  تادوجوم  .تسا  زجاع  شندوتـس  زا  ناگدـننک  فصو  نامگ  و  ناوتان ، شندـید  زا  ناگدـننیب  ةدـید  .دـشاب  وا  زا  سپ  يرخآ 

.ابیز ینتخاس  تخاس ، شا  هدارا  هب  ار  تاقولخم  امن و  شوخ  یندیرفآ  دیرفآ ؛ شتردق 

هک ییاهزرم  بناج  هب  نتفر ، سپ  تردـق  .تخیگنارب  شتبحم  هار  رد  دومن و  یهار  دوخ  ۀتـساوخ  ریـسم  رد  ار  اهنآ  مامت  هاـگ ، نآ 
.دنرادن تخادنا  سپ  اهنآ  زا  ار  نانآ  هک  يدودح  يوس  هب  نتفر  شیپ  ناوت  دنرادن و  تخادنا  شیپ  اهنآ  زا  ار  نانآ 

يدحا هداد ، ناوارف  هک  ار  یـسک  مهـس  .داد  رارق  هدـش  تمـسق  مولعم و  یکاروخ  ناراد ، ناج  زا  کی  ره  يارب  شیزور ، قزر و  زا 
.دیازفیب دناوت  یمن  سک  چیه  هتساک ، هک  ار  نانآ  زا  یسک  بیصن  دهاکب و  دناوت  یمن 

ار متشیعم  یگدنز و  هک  يّدح  رد  لام  نتشادن  زا  مرب و  یم  هانپ  وت  هب  فارسا  كانلوه  هاچ  رد  نداتفا  زا  لام ، نتشاد  تقو  هب  یهلا 
.منک یم  اجتلا  وت  ترضح  هب  دنک  هرادا 
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اب دراد و  یمرب  مدق  شرمع  ماّیا  اب  نایاپ ، نآ  يوس  هب  هک  داد  رارق  دودحم  ینایاپ  دومرف و  رّدقم  نّیعم ، ینامز  ار  وا  یگدـنز  هاگنآ 
باسح ۀـنامیپ  دـسرب و  شیگدـنز  نایاپ  هدـنام  یقاب  نیرترود  هب  هک  یماـگنه  اـت  دوش ، یم  کـیدزن  نآ  هب  شیگدـنز ، ياـه  لاـس 

رطاخ هب  اـت  دربب ، هدـناوخ  ارف  كاـندرد  باذـع  اـی  رایـسب ، شاداـپ  زا  هچنآ  يوس  هب  ار  وا  .دـنک  تفاـیرد  لـماک  ماـمت و  ار  شرمع 
ياه مان  تسا  كرابم  كاپ و  .دهد  ازج  ناشکین  راک  ببـس  هب  ار  ناراکوکین  ناشدنـسپان و  رادرک  ّتلع  هب  ار  ناراکدـب  شتلادـع ،

تـساوخزاب شهاگـشیپ  رد  ناگمه  یلو  دوشن ، تساوخزاب  دـهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  .شیاـه  تمعن  تسا  یپ  رد  یپ  شترـضح و 
.دنوش

يوس هب  ار  وا  .دنک  تفایرد  لماک  مامت و  ار  شرمع  باسح  ۀنامیپ  دسرب و  شیگدـنز  نایاپ  هدـنام  یقاب  نیرترود  هب  هک  یماگنه  ات 
ناشدنـسپان و رادرک  ّتلع  هب  ار  ناراکدـب  شتلادـع ، رطاـخ  هب  اـت  دربـب ، هدـناوخ  ارف  كاـندرد  باذـع  اـی  رایـسب ، شاداـپ  زا  هـچنآ 

.دهد ازج  ناشکین  راک  ببس  هب  ار  ناراکوکین 

ناگمه یلو  دوشن ، تساوخزاب  دهد ، یم  ماجنا  هچنآ  زا  .شیاه  تمعن  تسا  یپ  رد  یپ  شترضح و  ياه  مان  تسا  كرابم  كاپ و 
.دنوش تساوخزاب  شهاگشیپ  رد 

ناحتما ضحم  هک  شیپایپ  يایاطع  زا  هک  هچنآ  رب  شیرازگ  ساپـس  ِتخانـش  زا  ار  شناگدـنب  رگا  هک  تسادـخ  صوصخم  ساـپس 
ایاطع و رد  تخادـنا ، یم  ّتیمورحم  هاچ  هب  درک ، لـماک  ناـنآ  رب  هک  يا  هتـسویپ  ياـه  تمعن  دومرف و  تیاـنع  ناـنآ  هب  ناـشندرک 

رکـش هب  دـندرک و  یم  جرخ  یناوارف  هـب  ار  شیزور  دـندرازگ و  یمن  ساپـس  ار  وا  دـندرک و  یم  فّرـصت  لـخد و  شیاـه ، تـمعن 
.دندیسر یم  ّتیناویح  زرم  هب  دنتفر و  یم  نوریب  ّتیناسنا  دودح  زا  دندوب ، نینچ  رگا  .دنتساخ  یمنرب  شتایانع 

!«. دنرت هارمگ  نانآ  هکلب  دنتسین  نایاپراهچ  دننام  زج  نانآ  : » هدرک فصو  شمکحم  باتک  رد  هک  دندوب  تروص  نیا  هب  هجیتن  رد 

ام هب  ار  شرکش  دناسانش و  ام  هب  ار  شدوجو  هک  تسادخ  صوصخم  ساپس  و 
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زا درک و  ییامنهار  شییاتکی  رد  يزرو  صـالخا  رب  ار  اـم  دوشگ و  اـم  يور  هب  شیراـگدرورپ  هب  ار  شناد  ياـهرد  دومرف و  ماـهلا 
.تشاد رود  شروتسد ، رد  دیدرت  نید و  رد  فارحنا 

هب هک  ره  رب  ساپـس  نآ  اـب  منک و  یگدـنز  شناگدـنب  زا  نارازگ  ساپـس  هورگ  رد  نآ ، اـب  هک  یـساپس  مرازگ ، یم  ساپـس  ار  ادـخ 
.مریگ تقبس  هتسج ، یشیپ  شیشخب  هانگ  يدونشخ و 

کمک هب  دیامرف و  ناسآ  ام  رب  ار  زیخاتـسر  هار  نآ ، ۀلیـسو  هب  دنک و  نشور  ام  رب  ار  خزرب  ياه  یکیرات  نآ ، ببـس  هب  هک  یـساپس 
دوش و هداد  شاداپ  هدش ، بکترم  هچنآ  رطاخ  هب  يدوجو ، ره  هک  يزور  .دنادرگ  دنلب  تمایق  زور  ناهاوگ  دزن  ار  ام  ياه  هبتر  نآ ،

بناـج زا  يا  هفرح  ناراـکهنگ  نیا  دـنکن و  عفد  شتـسود  زا  ار  باذـع  زا  يزیچ  یتسود ، چـیه  هک  يزور  دریگن ؛ رارق  متـس  دروم 
ناهاوگ شهاگرد  نابّرقم  هدروخ و  مقر  نآ  رد  ناـکین  رادرک  هک  يا  هدـنورپ  رد  اـم ، بناـج  زا  هک  یـساپس  دـنوشن ؛ يراـی  یـسک 

هک یماگنه  دوش و  ام  ةدـید  ینـشور  ببـس  دوش ، هریخ  تمایق  رد  اه  هدـید  نوچ  هک  یـساپس  دور ، الاب  نیّیلع  ـالعا  يوس  هب  دـننآ ،
راوج رد  دازآ و  ادـخ  كاندرد  شتآ  زا  ار  ام  هک  یـساپس  .دـسر  يدـیپس  هب  ام  ياه  تروص  نآ  ّتینارون  هب  ددرگ ، هایـس  اه  هرهچ 

.دهد ياج  شا  هنامیرک 

نم لاـح  لـماش  مدرم  ربارب  رد  ار  تناـسحا  یناـف ، ناـهج  نیا  رد  يدـناشوپ و  توـفع  تشذـگ و  هدرپ  هـب  ارم  هـک  نوـنکا  ایادـخ !
ادهش و راوگرزب و  ناربمایپ  بّرقم و  ناگتشرف  زا  دنترابع  هک  رـشحم  لها  ربارب  رد  يدبا ، ناهج  ياه  ییاوسر  زا  ارم  سپ  يدومرف ،

.هد هانپ  ناگتسیاش 

يارس رد  نآ ، ببـس  هب  مینک و  گنت  نانآ  رب  ار  ياج  شتمحر  هاگـشیپ  رد  میوش و  ناگتـشرف  شودمه  نآ ، ۀلیـسو  هب  هک  یـساپس 
ساپس .میوش و  هارمه  لسرم  ناربمایپ  اب  دریذپ  یمن  ینوگرگد  هک  شتمارک  لحم  دور و  یمن  نیب  زا  هک  ینادواج 
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.تخاس ناور  ام  يوس  هب  ار  هزیکاپ  ياه  يزور  دیزگرب و  ام  يارب  ار  شنیرفآ  ياه  ییابیز  هک  تسادخ  صوصخم 

رد دنتـسه و  ام  رادربنامرف  شترـضح  تردـق  ساسا  رب  شتادوجوم  همه  هجیتن ، رد  .داد  يرترب  تادوجوم  ۀـمه  رب  ّطلـست  اب  ار  ام  و 
سپ تسب ؛ دوخ  ریغ  زا  ار  ام  زاین  جایتحا و  ِرد  هک  تسادخ  صوصخم  ساپـس  .دنراد و  رارق  ام  زا  تعاطا  ۀنودرگ  رد  شتّزع ، ۀیاس 

! هاگ چیه  مینک ؟ مادقا  شرکش  يادا  هب  میناوت  یم  ینامز  هچ  ای  میراد ؟ ار  وا  يرازگ  ساپس  تردق ، هنوگچ 

ياه ناور  اب  ار  ام  داد و  رارق  ار  اهنآ  نتـسب  تالآ  درک و  راوس  ار  مادنا  ندوشگ  رازبا  ام  رکیپ  رد  هک  تسادخ  صوصخم  ساپـس  و 
اب داد و  كاروخ  هزیکاپ  ياه  يزور  اب  درک و  راوتـسا  ام  دوجو  رد  ار  راک  نداد  ماجنا  ياضعا  تخاس و  دنم  هرهب  یگدنز  زا  هدنز ،

دجنسب ار  ام  ندرب  نامرف  ات  دومرف  ام  هّجوتم  ار  شیاهروتسد  هاگنآ  دیـشخب ، هیامرـس  ام  هب  شیاطع  اب  درک و  زاین  یب  ار  ام  شناسحا 
رب میدنادرگ و  يور  شروتـسد  ریـسم  زا  تیانع ، همه  نیا  زا  سپ  دیامزایب ، ار  نامندرک  رکـش  ات  تشاد  نامرذـح  رب  تاّمرحم  زا  و 

هلجع ام  زا  نتفرگ  ماقتنا  رب  دیزرون و  باتش  ام  هب  تبـسن  شرفیک  هب  همه ، نیا  اب  .میدش  راوس  شتامّرحم  نیگنـس  تخـس و  بکرم 
ریـسم زا  ار  ام  تشگزاب  شیرابدرب ، ینابرهم و  هب  درک و  هلماعم  ام  اب  تیاضر  يدونـشخ و  رـس  زا  شمرک  تمحر و  هب  هکلب  درکن ؛

.دیشک راظتنا  هانگ 

هب شناسحا  قیرط  زا  زج  ار  نآ  هک  يا  هبوت  درک ؛ ییاـمنهار  هاـنگ ، زا  هبوت  تشگزاـب و  هب  ار  اـم  هک  تسادـخ  صوصخم  ساپـس  و 
هب تسا ، تشگزاب  هبوت و  تمعن  ندیـشخب  زا  ترابع  هک  ار  تیانع  نیا  ریغ  شرامـش ، یب  ناسحا  لضف و  زا  رگا  میدرواـین و  تسد 

.تسا میظع  ام  رب  وا  ششخب  گرزب و  ام  ّقح  رد  شناسحا  وکین و  ام  ةرابرد  ششیامزآ  ًاققحم  میرواین ، باسح 

، دندوب ام  زا  شیپ  هک  یناسک  ةرابرد  هبوت  ۀمانرب  رد  شسدقم  دوجو  شور 
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هب نامعـسو  تردق و  هزادنا  هب  زج  هتـشادرب و  ام  ناج  شود  زا  هدوبن ، ام  ناوت  تقاط و  رد  هبوت ، هاگ  هصرع  رد  ار  هچنآ  دوبن ؛ نینچ 
ام زا  کی  چیه  يارب  هنیمز ، نیا  رد  هتـشادنا و  ناسآ و  فیلاکت  هب  زج  ار  ام  تخـس ، فیلاکت  همه  نآ  نایم  رد  هدومرفن ، فیلکت  ام 

ددرگ و كاله  وا  اب  تفلاخم  نادـیم  رد  هک  تسا  یـسک  اـم ، زا  ةدـنوش  كـاله  نیارباـنب  تسا ؛ هتـشاذگن  یقاـب  يا  هناـهب  لـیلد و 
.دیامن تبغر  لیم و  وا  يوس  هب  هک  تسا  یسک  ام  زا  دنمتداعس 

شیاتس نیرت  هدیدنسپ  وا و  دزن  شتاقولخم  نیرتراوگرزب  وا و  هب  ناگتشرف  نیرت  کیدزن  هک  یـساپس  نآ  ۀمه  هب  ساپـس ، ار  ادخ  و 
.تاقولخم ۀمه  هب  راگدرورپ  يرترب  دننام  دیوج ، يرترب  اه ، ساپس  رگید  زا  هک  یساپس  دنا ؛ هدوتس  ار  شترـضح  وا ، ناتـسآ  نارگ 

، دراد دنیآ  یم  دنتسه و  هک  ینانآ  ۀمه  شا و  هتشذگ  ناگدنب  مامت  هب  ام و  رب  وا  هک  ییاه  تمعن  مامت  ياج  هب  ساپـس ، ار  وا  سپس 
يدبا و یساپس  ربارب ؛ نیدنچ  هب  ایـشا  زا  کی  ره  ياج  هب  یـساپس  دراد و  هطاحا  اهنآ  رب  شـشناد  هک  ییایـشا  مامت  ددع  هب  یـساپس 

.دشابن يدمآرس  ار  شتّدم  یتیاهن و  ار  شنایاپ  یباسح و  ار  نآ  ةرامش  ینایاپ و  ار  شزرم  هک  یساپس  تمایق ، زور  ات  یگشیمه 

شتـشهب و يوس  هب  یهار  شـشزرمآ و  ۀلیـسو  شیدونـشخ و  تیاـضر و  لـماع  شـشخب و  تعاـط و  هب  لاـصتا  ۀتـشر  هک  یـساپس 
دهع و قح و  يادا  رب  یکمک  شینامرفان و  زا  يّدس  عنام و  شتعاط و  رب  يراکددم  شمشخ و  زا  ناما  شرفیک و  زا  هدننک  تظافح 

.دشاب شنامیپ 

ریـشمش اـب  نآ  ببـس  هب  و  میـسرب ،  تداعـس  یتخبـشوخ و  هـب  شناتـسود ،  زا  نادنمتداعـس  هورگ  رد  نآ ،  ۀلیـسو  هـب  هـک  یـساپس 
 . تسا لاصخ  هدوتس  يادخ  و  ناگدنب ،  رای  وا  انامه  میریگ .  رارق  نادیهش  کلس  رد  شنانمشد 
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ترضح نآ  فاصوا  نایب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  تاولص  رد  ياعد 2 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوجو  هب  ام  رب  هکلب  هدش ؛  يرپس  ياه  نامز  هتـشذگ و  ياه  تّما  رب  هن  هک  تسادخ ، صوصخم  ساپس 
ةریاد زا  دشاب ، زیر  کچوک و  دنچ  ره  زیچ  چیه  دوش و  یمن  ناوتان  دشاب ، گرزب  دنچ  ره  زیچ  چـیه  زا  هک  شتردـق  اب  داهن ؛  ّتنم 

.دور یمن  نوریب  شتدارا ، ۀصرع  رایتخا و 

یکین و اـب  تفرگ و  هاوـگ  تقیقح  قـح و  نارکنم  هـمه  رب  داد و  رارق  متاـخ  دـیرفآ ، هـک  ییاـه  تـّما  هـمه  رب  ار  اـم  اـناوت ، يادـخ 
.دیشخب ینوزف  دندوب ، كدنا  هک  نانآ  رب  ار  ام  شناسحا ،

وا تسوت و  ناگدنب  زا  ةدش  باختنا  تتاقولخم و  زا  ةدیزگ  تیحو و  رب  نیما  هک  یکرابم  دوجو  نآ  تسرف ، دورد  دّمحم  رب  ایادـخ 
.تسا تکرب  دیلک  یبوخ و  رالاس  هلفاق  تمحر و  ياوشیپ 

هب توعد  رد  داد و  رارق  یتحاران  ضرعم  رد  تسّدقم  دوجو  هار  رد  ار  شندب  تخادنا و  تمحز  هب  تنامرف  يارب  ار  شناج  هکنانچ 
هار رد  دیگنج و  شا  هداوناخ  صاخشا  اب  تیدونشخ  ریـسم  رد  تفرگ و  رارق  ور  رد  ور  شناکیدزن  ناشیوخ و  اب  اراکـشآ  وت ، يوس 

هب ار  نیرترود  درک و  رود  دوخ  زا  ناشراکنا ، ببس  هب  ار  شناگتسب  نیرت  کیدزن  دیرب و  شنادنواشیوخ  زا  تنید ، يرارقرب 
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هب ناشیوخ ، نیرت  کیدزن  اب  دـیزرو و  یتسود  وت  رطاـخ  هب  مدرم ، نیرت  هناـگیب  اـب  .دومرف  کـیدزن  دوخ  هب  وت ، نید  نتفریذـپ  تلع 
.درک ینمشد  وت  ياوه 

ار دوخ  دنکفا و  تمحز  هب  وت ، نییآ  هب  مدرم  ندناوخارف  رطاخ  هب  ار  شدوجو  دنکفا و  یگتـسخ  هب  وت  مایپ  ندناسر  رد  ار  شناج  و 
تبرغ ياه  نیمزرس  هب  تنید ، غیلبت  يارب  تشاذگ و  ششوک  راک و  ۀصرع  رد  تتوعد  ناگدنریذپ  هب  تبسن  یهاوخریخ ، تهج  هب 

نیا .درک  ترجه  شناج ، هاگمارآ  دلوت و  ّلحم  تنوکـس و  زکرم  زا  يادـج  شلزنم و  هناخ و  زا  رود  نطو و  زا  رود  ناکم  اج و  و 
ةابرد هچنآ ، هار  هک  ییاج  ات  تترـضح ، هب  نارفاک  هیلع  نتـسج  يرای  تنید و  ندـش  دـنمورین  يارب  دوب  وا  تساوخ  هدارا و  ترجه 

هدیجنس تناتسود ، دروم  رد  هچنآ  دش و  راومه  وا  يارب  دوب ، شندروآ  تسد  هب  ددص  رد  یشیدنارود ، ییوج و  هراچ  اب  تنانمشد 
شیناوتان ناربج  هب  تیرای  زا  دوب و  يزوریپ  راتـساوخ  تیهد ، کمک  زا  هک  یلاـح  رد  سپ  .تشگ  لـماک  شیارب  دوب  هداد  ماـظن  و 

نایم رد  دیگنج و  نانآ  اب  ناشنیمزرـس  طسو  رد  هجیتن  رد  تساخرب ؛  نانمـشد  اب  رازراک ، هب  تعرـس  هب  دوب ، تردق  ورین و  ناهاوخ 
.دیاین شوخ  ار  ناکرشم  هچرگ  تفای ؛  يرترب  تنید  دش و  راکشآ  تنامرف  ات  درب  موجه  نانآ  هب  ناشتماقا  ّلحم 

ۀتـشرف چـیه  هک  ییاج  ات  رب ، الاب  تشهب  ۀـجرد  نیرتـالاب  هب  ار  وا  ۀـبترم  دیـشک ، وت  هار  رد  هک  یتمحز  تّقـشم و  رطاـخ  هب  ایادـخ ! 
یکین زا  دوشن و  يزاوم  ربارب و  ناـسکی و  وا  اـب  تبترم  هجرد و  تلزنم و  ردـق و  رد  تترـضح  هاگـشیپ  رد  لـسرم ، ربماـیپ  بّرقم و 

هب يا ، هداد  هدـعو  وا  هب  هچنآ  زا  رت  شیب  شنمؤـم ، تـّما  شا و  هزیکاـپ  تـیب  لـها  دروـم  رد  وا  يرگ  یجناـیم  شریذـپ  تعاـفش و 
اه یبوخ  هب  ربارب  نیدنچ  هب  ار ، اه  يدـب  هک  يا  تسافو !  نیرق  تدـهع  دـبای و  یم  ققحت  تا  هدـعو  هک  يا  .نک  مالعا  شترـضح 

.یمیظع ششخب  ناسحا و  بحاص  وت  انامه  ینک !  یم  لیدبت 

ناگتشرف رب  دورد  ياعد 3 

یمن هوتـس  هب  تسیدقت  زا  دنوش و  یمن  لاح  یب  تسـس و  وت  يارب  نتفگ  حـیبست  زا  هک  یناراوگرزب  نآ  تشرع ؛ نالماح  و  ایادـخ !
زا و  دنهد ، یمن  حیجرت  تروتسد  يارجا  رد  شـشوک  رب  ار  لمع  رد  یهاتوک  و  دندرگ ، یمن  هدناماو  هتـسخ و  تیگدنب  زا  و  دنیآ ،

.دنزرو یمن  تلفغ  وت ، هب  تبسن  یگتشگرس  یگتفیش و 

ضحم هب  .تسوت  بناج  زا  روتـسد ، ندـمآ  دورف  هزاـجا و  هار  هب  مشچ  هک  يا  هبترمدـنلب  نآ  تسا ؛ روپیـش  بحاـص  هک  لیفارـسا  و 
.دنک یم  رادیب  گرم  باوخ  زا  روگ ، نادنز  رد  ناگداتفا  روپیش ، رد  ندیمد  راب  کی  اب  تنامرف  ندیسر 

یحو رب  نیما  هک  لیئربج  .تسا و  دـنلب  يا  هجرد  ياراد  تتعاـط  هصرع  رد  و  تسا ، هبترم  ماـقم و  بحاـص  وت ، دزن  هک  لـیئاکیم  و 
.تسا برقم  تترـضح  دزن  و  دـنمجرا ، تهاگـشیپ  رد  هک  يا  هتـشرف  تسا ؛ تعاطا  دروم  تیاه  نامـسآ  لـها  ناـیم  رد  و  تسوت ،

دورد نانآ  ۀـمه  رب  سپ  هدرک ؛ عولط  تنامرف  قرـشم  زا  هک  تسا  یناـج  و  يا ، هدراـمگ  اـه  باـجح  ِناگتـشرف  رب  هک  تسا  یحور 
تیاه مایپ  رب  دنتـسه ، تیاه  نامـسآ  ناـنکاس  هک  یناگتـشرف  دـننانآ ؛ زا  رت  نییاـپ  ماـقم  هبترم و  رظن  زا  هک  یناگتـشرف  رب  .تسرف و 

.دننیما

، دوش یمن  دراو  اهنآ  رب  تمالم  ناش ، مئاد  هتسویپ و  ششوک  رطاخ  هب  هک  نانآ  و 
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و دراد ، یمن  ناشزاب  تحیبست  زا  تاوهـش ، لایما و  .دـنک  یمن  ادـیپ  هار  ناـنآ  هب  یناوتاـن  یتسـس و  یگتـسخ و  یتمحز ، چـیه  زا  و 
لالج لامج و  هب  ندرک  رظن  نیاربانب ، دـنناگدید ؛ هتـشهورف  دـنک ، یمن  ادـج  وت  هب  میظعت  زا  ار  نانآ  اـه  تلفغ  زا  یـشان  یـشومارف 

، تسوت دزن  هچنآ  هب  ناشقوش  .دـنا  هداـتفا  ریز  هب  رـس  تتمظع  ربارب  رد  يراوخ ، تراـقح و  زا  .دـننک  یمن  تساوخرد  ار  تترـضح 
.دننتورف تییایربک  یگرزب  تمظع و  ربارب  رد  دنا و  هتفیش  تیاه  تمعن  دای  هب  .دش  ینالوط 

یم دننیبب ، نانک  هدبرع  ناشورخ و  تیاهروتسد  زا  نافّلختم  رب  ار  نآ  و  دنرگنب ، مّنهج  بناج  هب  نوچ  هک  یناگتشرف  زا  هتـسد  نآ  و 
رب تسرف  دورد  زین  و  تسرف ، دورد  نانآ  رب  سپ  میدرکن ؛ یگدـنب  تسوت  راوازـس  هکنانچ  ار  وت  اـم  .یکاـپ  هّزنم و  ایادـخ ! دـنیوگ :

فانصا تیحو و  رب  نانیما  و  تنالوسر ، يوس  هب  بیغ ، مایپ  نالماح  تهاگشیپ و  رد  تلزنم  هبتر و  لها  تناگتشرف و  زا  نویناحور 
نوردـنا رد  و  يا ، هدرک  زاین  یب  ندـیماشآ  كاروخ و  زا  تسیدـقت ، ۀـیاس  رد  يا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناـنآ  هک  یناگتـشرف 

.يا هدومرف  نکاس  تیاه ، نامسآ  تاقبط 

.دنوش هتشامگ  اه  نامسآ  فارطا  هب  دوش ، لزان  تا  هدعو  ماجنا  هب  تنامرف  نوچ  هک  نانآ  رب  دورد  و 

یماگنه و  دوش ، یم  هدینش  اهدعر  شّرغ  شدایرف ، يادص  هب  هک  يا  هتشرف  ربا و  ناگدنهد  تکرح  ناراب و  ناراد  هنازخ  رب  دورد  و 
.دریگ ندیشخرد  قرب  ياه  هلعش  دیآرد ، هناباتش  یتکرح  هب  وا  ۀلیسو  هب  ناشورخ  ربا  هک 

رب دورد  .دنیآ و  دورف  درابب ، نوچ  ناراب ، ةرطق  هارمه  هک  یناگتشرف  و  دننک ، یم  هقردب  ار  گرگت  فرب و  هک  یناگتشرف  رب  دورد  و 
هک نانآ  رب  دورد  و  دنور ، یمن  رد  اج  زا  نیاربانب  دـنا ؛ هدـش  هتـشامگ  اه  هوک  رب  هک  نانآ  و  دـنداب ، ياه  هنیزخ  تسرپرـس  هک  نانآ 

.يا هدناسانش  اهنآ  هب  ار  مکارتم  ياهرابگر  و  اسآ ، لیس  ياه  ناراب  ةزادنا  و  اه ، بآ  نزو 
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، دنروآ یم  نانآ  يارب  دنیآ  شوخ  شیاشگ  دنیاشوخان و  يراتفرگ  هک  یناگتـشرف  زا  نیمز ، لها  يوس  هب  تناگداتـسرف  رب  دورد  و 
شنارای و گرم و  ۀتـشرف  رب  دورد  و  دنمدرم ، لامعا  ناظفاح  هک  يدـنمجرا  ناگدنـسیون  و  راکوکین ، راوگرزب  ناریفـس  رب  دورد  و 
خزود و نانزاخ  کـلام و  رب  و  رومعم ، تیب  ناگدـننک  فاوط  رب  دورد  و  اـهربق ، ناـگدرم  ةدـننک  شیاـمزآ  ناـمور  ریکن و  رکنم و 

.تشهب نارازگتمدخ  و  ناوضر ،

یم ماجنا  دنوش ، یم  هداد  نامرف  ار  هچنآ  و  دننک ، یمن  تفلاخم  دهد ، یم  ناشروتـسد  هچنآ  رد  ار  ادـخ  هک ، یناگتـشرف  رب  دورد  و 
.دنهد

.داب مالـس  دـیدرک ، تامرحم  كرت  تادابع و  رب  هک  يربص  رطاخ  هب  امـش  رب  دـنیوگ : یم  تشهب  لها  هب  هک  یناگتـشرف  رب  دورد  و 
ار وا  دیریگب و  ار  مرجم  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  خزود ؛ نانابهاگن  رب  دورد  و  تسا ، يا  هناخ  وکین  امش  يارب  ترخآ  ۀناخ  نیاربانب 
ار شدای  هک  يا  هتشرف  رب  دورد  و  دنهدن ، تلهم  وا  هب  دننک و  شریگتسد  عیرس  ناباتش و  دیزادنارد ، مّنهج  هب  سپـس  دینک و  ریجنز 

.يا هتشامگ  يراک  هب  ار  وا  میناد  یمن  و  میدشن ، هاگآ  شتلزنم  هبتر و  زا  و  میتخادنا ، باسح  زا 

، تسرف دورد  نانآ  رب  سپ  دنتاقولخم ؛ رب  ناگتـشامگ  هک  نانآ  زا  یناسک  و  دـنبآ ، نیمز و  و  اوه ، نکاس  هک  یناگتـشرف  رب  دورد  و 
؛ تسرف دورد  نانآ  رب  و  تسا ، لمع  هاوگ  هتشرف  و  هدننار ، هتشرف  وا  هارمه  هک  یلاح  رد  دیآ ، یم  رـشحم  هب  یـصخش  ره  هک  يزور 
و یتسرف ، یم  دورد  تنالوسر  ناگتـشرف و  رب  هک  ینامز  ایادـخ ! دـیازفیب ، ناـشیکاپ  رب  یکاـپ  ناـشتمارک و  رب  تمارک  هک ، يدورد 

انامه تسرف ؛ دورد  مه  ام  رب  یتخاس ، يراج  ام  نابز  رب  نانآ  فصو  رد  هک  یکین  راتفگ  رطاخ  هب  یناسر ، یم  ناـنآ  هب  ار  اـم  دورد 
.يدنمجرا ةدنشخب  وت 
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مالسلا مهیلع  یهلا  يایبنا  ناوریپ  رب  دورد  ياعد 4 

، دوب ینورد  یبلق و  ناشقیدصت ، هک  یمدرم  نآ  نیمز ، يور  مدرم  زا  دنترابع  هک  ناشناگدـننک ، قیدـصت  نالوسر و  ناوریپ  ایادـخ !
کمک هب  ناگدننک ، قیدـصت  ناوریپ و  یلو  دنتـساخرب ، نانآ  اب  تفلاخم  هب  نالوسر ، تلاسر  بیذـکت  اب  نانمـشد  هک  ینامز  مهنآ 

راگزور نآ  مدرم  يارب  و  يداتـسرف ، یلوسر  هک  ینامز  راگزور و  ره  رد  دندروآ ، يور  نالوسر  فرط  هب  هناقاتـشم  ینامیا ، قیاقح 
تیادـه و ناـیاوشیپ  زا  هـلآ ،  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نارود  اـت  مدآ ، ناـمز  زا  يدرک ، اـپرب  ناـهرب  لـیلد و  هار و  غارچ  ناـمز ، و 

.نک دای  يدونشخ  شزرمآ و  هب  دوخ ، بناج  زا  ار  نانآ  ایادخ ! داب ! مالس  نانآ  ۀمه  رب  اوقت ، لها  ناهدنامرف 

هب نداد  يرای  رد  هک  یناسک  و  دنتـشاد ، ساپ  یبوخ  هب  ار ، وا  اـب  ینیـشنمه  طرـش  هک  ناـنآ  ار ، دّـمحم  باحـصا  هژیو  هب  و  ایادـخ !
ندینش يارب  و  دنتفاتش ، شرادید  ترایز و  هب  و  دندرک ، کمک  اهدماشیپ  مامت  رد  ار  وا  و  وکین ، یناحتما  دنداد ، ناحتما  شترضح ،

ار شنییآ  و  دندرک ، تباجا  ار  وا  دـناسر ، نانآ  شوگ  هب  ار ، شیاه  مایپ  لیلد  هک  یماگنه  و  دنتـسج ، یـشیپ  رگیدـکی  رب  شتوعد ،
دوخ نادنزرف  ناردپ و  اب  شتّوبن ، ندش  اجرباپ  يارب  و  دندش ، ادج  نادنزرف  نارسمه و  زا  شنید ، ندرک  راکشآ  هار  رد  دنتفریذپ و 

زوریپ اه  گنج  نآ  رد  وا ، دوجو  رطاخ  هب  و  دندیگنج ،
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.دندش

رد نایز ، يداسک و  زگره  هک  دنراد ، دیما  ار  یتراجت  7 شقشع ، یتسود و  ریسم  رد  دندش ، هدیچیپ  وا  تبحم  ۀتشر  هب  هک  یناسک  و 
ۀیاس رد  هک  ینامز  و  دـندیزگ ، يرود  نانآ  زا  ناشریاشع  لـیابق و  دـنتخیوآ ، وا  نید  ةریگتـسد  هب  یتقو  هک  ناـنآ  و  درادـن ، هار  نآ 

.دنتفرگ هرانک  نانآ  زا  ناشنادنواشیوخ  دندیمرآ ، وا  هب  برق 

زا ار  نانآ  رادـم و  رود  رظن  زا  دـنداد ، تسد  زا  وت  هار  رد  و  وت ، ضحم  هک  هچنآ  رطاـخ  هب  دّـمحم  باحـصا  يارب  ار  تفطل  ایادـخ !
! زاس دونشخ  تیدونشخ 

، دـندرک یم  توعد  وـت  يوـس  هب  ار  ّتلم  هناـصلاخ ، هک  یلاـح  رد  و  دـندروآ ، درگ  تنید  نوـماریپ  ار  مدرم  هک  نآ  رطاـخ  هب  زین  و 
یگنت و هب  شاـعم ، یخارف  زا  دـندرک و  ترجه  دوخ  موـق  راـید و  رهـش و  زا  وـت  هار  رد  هک  نیا  يارب  و  دـندوب ، تا  هداتـسرف  هارمه 

.نک تیانع  شاداپ  دندرک ، لمحت  اه  متس  تنید  تشادگرزب  يارب  هک  يدایز  دارفا  دندش و  راچد  یتخس 

هب هک  ار  ام  ناردارب  اـم و  راـگدرورپ ! دـنیوگ « : یم  هک  یناوریپ  نآ  دـنربمایپ ؛ باحـصا  وریپ  یکین  یبوخ و  هب  هک  ناـنآ  هب  ایادـخ !
تهج وس و  تمـس و  دندرک و  دـصق  ار  باحـصا  شور  هک  نانامه  ناسرب ؛ ار  تشاداپ  نیرتهب  زرمایب » ! دـنتفرگ  یـشیپ  ام  رب  نامیا 

و ناشراثآ ، يوریپ  رد  یّکـش  درکن و  روطخ  ناشییانیب  رد  يدیدرت  هک  یلاح  رد  دندرک ، لابند  ار  نانآ  ةویـش  و  دندیزگرب ، ار  نانآ 
هب دنورگ و  یم  نانآ  نید  هب  دندوب ؛ باحـصا  ناگدننک  تیوقت  ناراک و  کمک  .تخاسن  ناشلوغـشم  لد  ناشتیاده ، ناشن  هب  ادتقا 
هب مالـسا  لوسر  زا  هک  ییاه  همانرب  رد  ار  نانآ  و  دـنراد ، رظن  قافتا  ربمایپ  یعقاو  باحـصا  هب  تبـسن  دـنبای و  یم  هار  نانآ  تیادـه 

.دننک یمن  بذک  غورد و  هب  مهتم  دندناسر ، ناشیا 

؛ تسرف دورد  هدرک ، تعاـطا  ار  وـت  هک  ناـنآ  زا  هک  ره  رب  ناشنادـنزرف و  نارـسمه و  نیعباـت و  رب  تماـیق ، زور  اـت  زورما  زا  ایادـخ !
تیصعم زا  نآ  ببس  هب  هک  يدورد 
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هک یکین  راک  ره  هب  و  يدرگ ، ناـشعنام  ناطیـش  گـنرین  زا  یهد و  شیاـشگ  تعـسو و  تشهب ، غاـب  رد  ناـنآ  هب  و  يراد ، ناـشزاب 
و دـیآ ، یم  ریخ  هب  هک  يا  هثداح  رگم  ینک ، ناـشظفح  زور  بش و  ثداوح  زا  و  یهد ، ناـشیرای  دـنیوج ، ددـم  وت  زا  نآ  هب  تبـسن 

كرت تسوـت و  دزن  هچنآ  هب  عـمط  و  تفطل ، تاـیانع و  هب  تبـسن  کـین و  دـیما  هـب  داـقتعا  ساـسا  رب  دورد ، نآ  ببـس  هـب  ار  ناـنآ 
.يزیگنارب دننآ ، بحاص  کلام و  ناگدنب  هچنآ  ةرابرد  ینامگدب 

، يزاس ناشتبغر  یب  یندش  یناف  رذـگدوز و  يایند  یخارف  هب  ینادرگرب و  تترـضح  زا  میب  و  تیوس ، هب  تبغر  قوش و  بناج  هب  و 
هودـنا و تقـشم و  یتخـس و  ره  ییامرف و  نانآ  بوبحم  تسا ، گرم  زا  سپ  هچنآ  يارب  یگداـمآ  و  ترخآ ، ناـهج  يارب  لـمع  و 

عقاو هنتف  اهنآ ، ببـس  هب  هک  يروما  زا  ار  نانآ  و  ینک ، ناسآ  دوش ، یم  دراو  نانآ  رب  اه  ندـب  زا  اه  ناج  نتفر  نوریب  زور  هک  ینزح 
هب و  یهد ، هبناج  همه  تمالـس  نآ ، رد  يراگدـنام  لوط  شتآ و  زکرم  نوناک و  زا  و  دـنزیهرپ ، یم  نآ  زا  هک  ییاـه  هنتف  دوش ؛ یم 

.ینادرگ لقتنم  تسا ، ناراکزیهرپ  تحارتسا  هاگیاج  هک  ینما  ماقم 
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شناتسود دوخ و  ةرابرد  اعد  ياعد 5 

ربارب رد  یگزیتس  یـشکرس و  زا  ار  اـم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  دـسر ! یمن  ناـیاپ  هب  شتمظع  ياـه  یتفگـش  هک ، نآ  يا 
ار ام  و  تسرف ، دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  دـسر ! یمن  تیاهن  هب  شییاور  نامرف  نارود  هک  نآ  يا  .شاب و  عنام  لیاح و  تیگرزب ،

.شخب ییاهر  تتازاجم  زا 

.هد رارق  یمهس  هرهب و  ام  يارب  تتمحر  زا  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  دوش ! یمن  دوبان  شتمحر  ياه  هنیزخ  هک  نآ  يا  و 

دزن هک  نآ  يا  .نک و  کیدزن  دوخ  برق  هب  ار  ام  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  تسا ! عطق  شندـید  زا  اه ، هدـید  هک  نآ  يا  و 
هک نآ  يا  و  راد ، دنمجرا  تهاگـشیپ  رد  ار  ام  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  تسا ! کچوک  اه  ماقم  ۀمه  شماقم ، هاگ  هصرع 

.تسرف دورد  شلآ  دمحم و  رب  دوش ، یم  راکشآ  شدزن  یناهنپ ، ياهربخ 

.نکم اوسر  دوخ  دزن  ار  ام  و 

ناسحا هب  ار  نارگید  ناسحا  ندش  هدیرب  هودنا  مغ و  ام  زا  و  زاس ، زاین  یب  نارگید  ناسحا  اطع و  زا  ار  ام  تناسحا ، اطع و  هب  ایادخ !
يدـحا زا  وت  ناسحا  لضف و  اب  و  مینکن ، تبغر  يدـحا  شـشخب  لابند و  هب  وت ، شـشخب  لذـب و  اـب  اـت  اـمرف ، تیاـفک  تا  هزیاـج  و 

امرف و هراچ  ام  دوس  هب  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ ! .میسارهن 
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زوریپ ام  رب  ار  نارگید  و  هد ، يزوریپ  نارگید  رب  ار  ام  و  امرفم ، ریبدـت  ام  نایز  هب  نک و  ریبدـت  ام  دوس  هب  و  زاسم ، هراچ  اـم  ناـبز  هب 
.نادرگم

زا نک و  تیاده  دوخ  يوس  هب  امرف و  تظفاحم  تتیانع  هب  راد و  هاگن  دوخ  مشخ  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
هب وت  ار  هک  ره  و  دوش ، یم  اناد  ییامرف  تیاده  وت  ار  هک  ره  و  دـنام ، یم  ملاس  ینک  ظفح  وت  ار  هک  ره  انامه  زاسم ؛ رود  تترـضح 

.دسر یم  يدنم  هرهب  هب  ینک ، کیدزن  دوخ 

تیافک ناطلس ، مشخ  رهق و  ناطیش و  ياه  ماد  ّرش  نامز و  راوگان  ثداوح  تّدش  زا  ار  ام  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
.امرف

زا ار  ام  تسرف و  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  سپ  دـننک ؛ یم  تعانق  وت  يورین  لـضف  هب  ناگدـننک ، تعاـنق  هک  تسین  نیا  زج  ایادـخ !
، تسرف دورد  شلآ  دمحم و  رب  سپ  دنشخب ؛ یم  وت  دوج  لضف  زا  ناگدنشخب  هک  تسین  نیا  زج  و  امرف ، تیافک  دوخ  يورین  لضف 

دورد شلآ  دـمحم و  رب  سپ  دـنبای ؛ یم  هار  وت  هجو  رون  هب  ناـگتفای ، هار  هک  تسین  نیا  زج  و  شخبب ، اـم  رب  دوخ  دوـج  لـضف  زا  و 
.نک تیاده  دوخ  هجو  رون  هب  ار  ام  و  تسرف ،

، ینک اـطع  وت  ار  هک  ره  و  دـناسر ، یمن  وا  هب  یناـیز  شندرک  راوـخ  يارب  ناگدـننکراوخ  مادـقا  یهد ، يراـی  وـت  ار  هک  ره  ایادـخ !
هب ار  وا  شندرک  هارمگ  يارب  ناگدننک  هارمگ  مادقا  ییامرف ، تیاده  وت  ار  هک  ره  و  دهاک ، یمن  وا  زا  ناگدننک  عنم  ندرک  تعنامم 
یب دوخ  ریغ  زا  تیاطع  هب  راد و  زاب  تناگدنب  ّرـش  زا  ار  ام  تتزع  هب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  سپ  دزاسن ؛ راچد  یهارمگ 

.ربب قح  هار  هب  ار  ام  تتیاده  هب  و  نک ، زاین 

تتمعن و رکـش  رد  ار  نامیاه  ندـب  شیاسآ  و  تیگرزب ، دای  رد  ار  ام  ياـه  لد  تمالـس  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
.هد رارق  تیاطع  فصو  رد  ار  نامنابز  ندش  هدوشگ 
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بناج هب  هک  ینایامنهار  و  دننک ، یم  توعد  وت  يوس  هب  هک  یناگدـننک  توعد  زا  ار  ام  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
نیرت نابرهم  يا  هد ، رارق  دنراد  وت  هب  صاصتخا  تترـضح  هاگـشیپ  رد  هک  تناگدنب  ةژیو  زا  و  دنزیخ ، یمرب  ناگدـنب  تلالد  هب  وت ،

.نانابرهم
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هاگماش دادماب و  رد  شیاین  ياعد 6 

زا کی  ره  يارب  درک و  داجیا  ییادج  ود  نآ  نایم  شتردـق  هب  دـیرفآ و  شیورین  هب  ار  زور  بش و  هک  تسادـخ ، صوصخم  ساپس 
بناج زا  هک  يریدقت  تشونرس و  هب  دنک ، یم  دراو  يرگید  نورد  رد  ار  مادک  ره  .داد  رارق  هدرتسگ  ینامز  صخـشم و  يزرم  اهنآ 

ات دیرفآ ، ناگدنب  يارب  ار  بش  سپ  .دهد  ناششرورپ  دشر و  دناسر و  يزور  هلیـسو  نیا  هب  ار  نانآ  ات  هدش ، رّرقم  ناگدنب  يارب  وا ،
دنم هرهب  شباوخ  شیاسآ و  زا  ات  داد  رارق  یششوپ  ار  نآ  دنیاسایب و  از  جنر  ياه  نداتـسیا  اپرب  روآ و  یگتـسخ  تاکرح  زا  نآ  رد 

.دنسر لد  ماک  تّذل و  هب  نآ  ۀلیسو  هب  دوش و  زیربل  ورین  طاشن و  زا  ناشدوجو  ۀنامیپ  بش ، تمعن  تکرب  زا  ًاتیاهن  دنوش و 

هب ندیسر  يارب  يرازبا  هلیسو و  ار  نآ  و  دنیآرب ، شناسحا  لضف و  بلط  هب  نآ  رد  ات  دیرفآ ، شخب  ینـشور  ناگدنب  يارب  ار  زور  و 
زین و  تساـهنآ ، ياـیند  عیرـس  ریخأـت و  نودـب  دوس  نآ  رد  هچنآ  ندروآ  تسد  هب  یپ  زا  وا  نیمز  رد  و  دـنهد ، رارق  شیزور  قزر و 
یم و  دیامزآ ، یم  ار  ناشرادرک  و  دنک ، یم  حالـصا  ار  ناشراک  روما  نیا  مامت  هب  .دنتفا  هار  هب  ناشترخآ  یمئاد  تعفنم  هب  ندیـسر 
راک رطاخ  هب  دـندرک ، دـب  هک  ار  یناسک  ات  .دـنا  هنوگچ  شماکحا  دراوم  و  شتابجاو ، ياه  هاگیاج  شتعاط و  تاـقوا  رد  هک  درگن 

اب دندرک ، یبوخ  هک  ار  نانآ  دهد و  ازج  ناشتشز ،
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.دشخب شاداپ  تشهب 

نتفاکـش هب  ار  اـم  و  يدرک ، راکـشآ  ار  حبـص  ینـشور  و  یتفاکـش ، ار  بش  یکیراـت  هک  تمعن : نیا  رب  ساپـس ، ار  وت  طـقف  ایادـخ !
اهالب راوگان  ياهدـماشیپ  زا  و  يدومرف ، انیب  اه  یندروخ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  یتخاس و  دـنم  هرهب  زور  ینـشور  زا  بش  یکیرات 
هچنآ و  ناشنیمز ، نامسآ و  .دنتشاذگ  حبـص  ۀصرع  رد  مدق  وت  يارب  اه  هدیرفآ  ۀمه  و  میدرک ، حبـص  وت  يارب  ار  بش  .یتشاد  هاگن 
ناهنپ كاخ  ریز  هچنآ  هتفر و  الاب  اوه  رد  هچنآ  و  شا ، هدـنور  هداتـسیا و  شا  هدـنبنج  نکاـس و  يا ، هدـنکارپ  اـهنآ  زا  مادـک  ره  رد 

.میدرک حبص  وت  ّتیکلم  هاگ  هصرع  رد  هدش ،

ۀیاس رد  و  مینک ، یم  فّرـصت  اهراک  رد  تنامرف ، تکرب  زا  .هدرک  عمج  ار  ام  تدارا  و  هدروآ ، درگ  ار  ام  تیهاـشداپ  ییاورناـمرف و 
، يدیـشخب ام  هب  ار  هچنآ  زج  و  تسین ، یبلطم  راک و  ام  يارب  هدـش ، رداـص  نآ  رب  تناـمرف  هچنآ  زج  .میوش  یم  نوگرگد  تریبدـت 

.درادن دوجو  يریخ 

يدب رگا  دنک و  یم  كرت  ساپس  اب  ار  ام  مینک ، یبوخ  رگا  .تسا  يا  هدامآ  هاوگ  ام  رب  وا  و  تسا ، يدیدج  ةدش  هدیرفآ  زور  زورما 
! دوش یم  ادج  ام  زا  نانک  شهوکن  مینک ،

تـسد هارمه  وا ، اب  ندش  ادج  دـب  زا  و  نادرگ ، ام  بیـصن  ار  زور  نیا  اب  ینیـشنمه  وکین  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
هد و رارق  ناوارف  راشرس و  اه  یبوخ  زا  ار  ام  ةرهب  نآ  رد  و  امرف ، ظفح  ار  ام  گرزب ، ای  کچوک  تیـصعم  باکترا  و  هانگ ، هب  ندز 

.نک یهت  اه  یتشز  زا 

يراوشد یتخس و  ایادخ ! .امرف  ُرپ  ناسحا  لضف و  یترخآ و  ۀتخودنا  شاداپ و  رکـش و  ساپـس و  زا  ام  يارب  ار ، شنایاپ  ات  ادتبا  زا  و 
یبوخ زا  ار  ام  ةدنورپ  تاحفص  و  زاس ، ناسآ  دنلامعا ، ةدنسیون  ناگتشرف  هک  نیبتاک  مارک  رب  هتسیاش ، لامعا  اوقت و  تکرب  هب  ار  ام 

هب لامعا ، ةدنسیون  ناگتشرف  دزن  ار  ام  و  نک ، رپ  اه 
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.زاسم اوسر  نامتشز  ياهرادرک 

رارق ام  يارب  تناگتـشرف  زا  یتسار  دهاش  و  تیرازگرکـش ، زا  یمهـس  و  تیگدنب ، زا  يا  هرهب  زور  تاعاس  زا  یتعاس  ره  رد  ایادخ !
.هد

، نامیوس تمـس و  مامت  زا  پچ و  بناج  تسار و  فرط  رـس و  تشپ  و  ور ، شیپ  زا  ار  ام  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
.دریگ راک  هب  تتبحم  قشع و  يارب  و  دنک ، ییامنهار  تیرادربنامرف  هب  و  دراد ، زاب  تینامرفان  زا  ار  ام  هک  یظفح  نک ، ظفح 

يریگراک هب  رادـب : ّقفوم  روما  نیا  يارب  ناممایا  مامت  رد  و  نامبـش ، زور و  نیا  رد  ار  ام  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
و رکنم ، زا  یهن  و  فورعم ، هب  رما  و  اه ، تعدـب  زا  يرود  و  کین ، ياه  شور  زا  يوریپ  اه و  تمعن  رکـش  و  رـش ، زا  يرود  و  ریخ ،
هب ندرک  کـمک  و  هارمگ ، ییاـمنهار  و  قـح ، تشاد  یمارگ  يراـی و  و  لـطاب ، نتخاـس  راوـخ  ندرک و  مک  مالـسا و  زا  يرادـساپ 

.راتفرگ هدنامرد و  هب  نداد  هانپ  و  ناوتان ،

هارمه وا  اب  هک  ینیشنمه  نیرترب  و  میا ، هتخانش  نونک  ات  هک  يزور  نیرت  هدنخرف  ار  زورما  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
بش و هک  یناسک  نیرتدونشخ  زا  تیاه ، هدیرفآ  مامت  نایم  زا  ار  ام  و  هد ، رارق  میا  هدرب  رـس  هب  نآ  رد  هک  ینامز  نیرتهب  میا و  هدوب 

ییاه نییآ  هاگ  هصرع  رد  نانآ ، نیرت  میقتـسم  و  يا ، هداد  نانآ  هب  ار  تیاه  تمعن  هک  یناسک  نیرترکاـش  و  هتـشذگ ، اـهنآ  رب  زور 
.هد رارق  يا ، هداد  ناشمیب  تینامرفان  زا  هک  یمدرم  نیرتراد  نتشیوخ  و  يا ، هدرک  عضو  هک 

نامـسآ و ناـیم  هک  یناگتـشرف  تنیمز و  نامـسآ و  یتـسه و  یفاـک  ندوب  هاوگ  رظن  زا  وت  و  مریگ ، یم  هاوگ  ار  وت  هناـعطاق  ایادـخ !
نم هک  مریگ ، یم  هاوگ  مهاـگیاج  نیا  و  مبـش ، نیا  متعاـس و  نیا  مزورما و  رد  ار  تیاـه  هدـیرفآ  رگید  و  يا ، هدرک  نکاـس  تنیمز 

رب تسین ، وت  زج  ییادخ  هک  ادخ ؛ ییوت  انامه  هک  مهد  یم  تداهش 
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.ییاه هدیرفآ  هب  میحر  یتسه ، کلام  ناگدنب ، هب  نابرهم  مکح ، رد  لداع  طسق ، ۀیاپ 

وا یتشاذگ و  شا  هدهعرب  ار  تتلاسر  .تسوت  ياه  هدیرفآ  نایم  زا  تا ، هدیزگرب  هداتسرف و  هدنب و  دمحم ، هک  مهد  یم  تداهـش  و 
.درک یهاوخریخ  تما  يارب  وا  و  يداد ، روتسد  شتما  يارب  یهاوخریخ  هب  ار  شترضح  درک و  ادا  ار  تلاسر  نآ  قح 

يزیچ نیرتهب  ام  بناج  زا  و  يا ، هداتـسرف  دورد  تیاه  هدیرفآ  زا  يدـحا  رب  هچنآ  زا  شیب  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
زا تناربماـیپ  زا  یکی  هب  هک  یـشاداپ  نیرت  هناـمیرک  نیرترب و  اـم  ۀـیحان  زا  و  نک ، تیاـنع  وا  هب  يا ، هداد  تناگدـنب  زا  یکی  هب  هـک 

ةدنزرمآ يا ؛ هدنزرمآ  و  دنمونت ، ياه  تمعن  هب  هدننک  ناسحا  يا ؛ هدـننک  ناسحا  رایـسب  وت  انامه  هدـب ؛ وا  هب  يا ، هداد  شتما  فرط 
.تسرف دورد  دنا ، هدیزگرب  ناراکوکین  هک  شکاپ  هزیکاپ و  لآ  دمحم و  رب  سپ  يرت ، نابرهم  ینابرهم  ره  زا  وت  و  گرزب ، هانگ 

كانهودنا تخس و  ياهدماشیپ  ياعد 7 

یم ورف  وا  تیانع  هب  اـه ، یتخـس  يزیت  يدـنت و  هک  نآ  يا  و  دوش ، یم  هدوشگ  وا  ۀلیـسو  هب  روآ ، جـنر  روما  ياـه  هرگ  هک  نآ  يا 
یم هتـساوخ  وا  زا  هودنا ، مغ و  زا  ییاهر  و  شیاشگ ، یتحار  رد  نتفرگ  رارق  و  راشف ، یگنت و  زا  ندـمآ  نوریب  هک  نآ  يا  و  دنیـشن ،

.دوش

تیورین هب  مکح  نامرف و  و  دـیآ ، مهارف  تفطل  هب  تاـیح ، بابـسا  یگدـنز و  لـیاسو  .ددرگ  ناـسآ  تتردـق  ربارب  رد  اـه  يراوشد 
نامرف یهد ، یلوق  نامرف  هک  نآ  یب  وت  تساوخ  هب  تادوجوم  همه  سپ  درذـگ ؛ یم  تا  هدارا  ساسا و  رب  زیچ  همه  .دـبای و  نایرج 

.دنتسیا زاب  راک  زا  ینک  یهن  راتفگ  اب  هک  نآ  یب  تا ، هدارا  هب  و  دنرب ،

یمن رود  ناسنا  زا  راوشد  تخس و  ياهالب  .یهاگهانپ  وت  اهنت  راوشد ، تخس و  ياهالب  رد  و  دنناوخ ، یم  اه  يراوشد  رد  ار  وت  اهنت 
.ییاشگب وت  ار  هچنآ  رگم  دوش ، یمن  هدوشگ  يزیچ  روآ ، جنر  ياه  هرگ  زا  و  ینک ، رود  وت  هک  ار  هچنآ  رگم  دوش ،

هک هدروآ ، مدرد  هب  یلکـشم  یتخـس و  و  هتخادـنا ، جـنر  تمحز و  هب  ارم  شا  ینیگنـس  هک  هدـش ، لزاـن  نم  رب  ییـالب  اراـگدرورپ !
.هداد رارق  راشف  رد  ارم  شلّمحت 

؛ يا هداتسرف  نم  يوس  هب  ترادتقا  هب  و  يا ، هدرک  دراو  نم  رب  تتردق  هب  ار  نآ  وت  و 
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، ییاـشگب وت  هک  ار  يزیچ  و  دـشاب ، یمن  شیارب  يا  هدـنیاشگ  يا  هتـسب  وـت  هک  ار  يزیچ  و  درادـن ، دوـجو  نآ  يارب  يا  هدـننک  رود 
روای رای و  یب  وت  هک  ار  یسک  و  تسین ، شیارب  يا  هدننک  ناسآ  يا ، هدرک  راوشد  وت  هک  ار  هچنآ  و  درادن ، ار  شنتسب  تردق  یـسک 

.درادن دوجو  وا  يارب  يروای  يا  هتشاذگ 

هراـچ هب  و  نک ، زاـب  نم  يور  هب  ار  جرف  شیاـشگ و  ِرد  تییاـناوت  ناوت و  هب  مراـگدرورپ ! يا  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  سپ 
.ناسرب کین  ّربدت  لمأت و  هب  مراد ، تیاکش  نآ  زا  هک  يدروم  رد  ارم  نکشب و  نم  زا  ار  هودنا  مغ و  ّطلست  تیزاس ،

و شخبب ، نم  هب  اراوگ  یـشیاشگ  تمحر و  تدوخ ، بناج  زا  و  ناشچب ، ار  تباجا  ینیریـش  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  هچنآ  رد  و 
نتفرگ راـک  هب  و  تتاـبجاو ، تیاـعر  زا  هودـنا  نزح و  ینیگمغ و  رطاـخ  هب  ارم  .هد و  رارق  عیرـس  یتاـجن  هار  دوـخ ، دزن  زا  نم  يارب 

.رادم زاب  تتابحتسم 

رپ هصغ  هودنا و  زا  ملد  هدـمآ ، شیپ  نم  يارب  هچنآ  لّمحت  زا  ما و  هدـش  هدـنامرد  هدـش ، لزان  نم  رب  هک  ییالب  ببـس  هب  اراگرورپ !
تردـق و نیاربانب  ییاناوت ؛ ما ، هداتفا  نآ  رد  هک  ییالب  ندرک  رود  و  ما ، هدـش  راتفرگ  نآ  هب  هک  هچنآ  ندرک  فرطرب  هب  وت  و  هدـش ،

! گرزب شرع  ياراد  يا  .متسین  نآ  راوازس  وت  بناج  زا  هچ  رگا  ریگ ؛ راک  هب  نم  ةرابرد  ار  تییاناوت 

قح هب  ندرب  هانپ  ياعد 8 

تعاـنق و یمک  و  ربـص ، یناوتاـن  دـسح و  یگریچ  و  مـشخ ، تّدـش  يدــنت و  صرح و  ناـفوت  زا  مـیروآ ، یم  هاـنپ  وـت  هـب  ایادــخ !
.بّصعت تفص  توهش و  تجامس  يراشفاپ و  و  قالخا ، يراگزاسان 

قح و رب  لطاب  نداد  حیجرت  تقـشمرپ و  تخـس و  راک  ماجنا  تلفغ و  باوخ  و  تیاده ، زا  ندـنام  بقع  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  و 
يدب ناتـسد و  یهت  ریقحت  نادنمتورث و  یـشورف  رخف  تعاط و  نتـسناد  نیگنـس  تیـصعم و  ندرمـش  کچوک  و  هانگ ، رب  يراشفاپ 

.هدرک یبوخ  ناسحا و  ام  هب  هک  یسک  هب  تبسن  ساپس  كرت  و  نامتسدریز ، هب  تبسن  یتسرپرس 

تـسین قح  ام  يارب  هک  هچنآ  ای  میراذگ ، اهنت  ار  يا  هدید  متـس  ای  مینک ، يرای  ار  يرگمتـس  هک  نیا  زا  میروآ  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ !
.مییوگ نخس  یملع  روما  رد  یهاگآ  نودب  ای  میهاوخب ،

ار دوخ  ياهوزرآ  و  مینک ، يدنسپدوخ  نامرادرک  هب  تبسن  و  مییامیپ ، هب  ار  یـسک  هب  تنایخ  هار  هک  نیا  زا  میروآ  یم  هانپ  وت  هب  و 
ای دوش ، هریچ  ام  رب  ناطیـش  هک  نیا  و  کچوک ، هانگ  ندرمـش  زیچاـن  نطاـب و  يدـب  زا  میروآ ، یم  هاـنپ  وت  هب  میزاـس و  زارد  رود و 

متس روج و  ام  رب  هاشداپ  ای  دزادنا ، تبکن  الب و  ۀصرع  هب  ار  ام  راگزور 
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.دراد اور 

میروآ یم  هانپ  وت  هب  تسا و  یفاک  هزادنا و  هب  یگدنز  رد  هک  هچنآ  نداد  تسد  زا  و  فارسا ، هب  ندیسر  زا  میروآ ، یم  هانپ  وت  هب  و 
.هشوت نودب  گرم  زا  و  یتخس ، رد  تشیعم  زا  و  ناعون ، مه  هب  جایتحا  زا  نانمشد و  شنزرس  زا 

و باوث ، زا  تیمورحم  و  تشگزاـب ، يدـب  یتخبدـب و  نیرتدـب  و  رت ، گرزب  يـالب  رت و  میظع  ترـسح  زا  میروآ ، یم  هاـنپ  وـت  هب  و 
.تازاجم ندش  لخاد 

نابرهم يا  هد ، هانپ  تشز  روما  نیا  ۀـمه  زا  تتمحر  هب  ار  تاـنمؤم  نینمؤم و  ماـمت  ارم و  تسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
! نانابرهم نیرت 

ششخب تساوخرد  ياعد 9 

هانگ رب  يراشفاپ  زا  ار  نامدوجو  و  هد ، رییغت  تسوت  بوبحم  هک  هبوت  بناج  هب  ار  اـم  هار  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
.زاس رود  تسوت ، ترفن  دروم  هک 

دراو دور ، یم  تسد  زا  رتدوز  هک  نامایند  رب  ار  شهاک  میتفرگ ، رارق  شهاک  ود  نایم  اـیند ، اـی  نید  اـب  طاـبترا  رد  هاـگ  ره  ایادـخ !
.هد رارق  تسا  رت  ماود  اب  هک  نامنید  رد  ار  هبانا  هبوت و  و  نک ،

، دزاس یم  نیگمشخ  ام  رب  ار  وت  يرگید  نآ  و  دنک ، یم  دونـشخ  ام  زا  ار  وت  اهنآ  زا  یکی  هک  میدرک  دصق  ار  همانرب  ود  هک  ینامز  و 
یم نیگمـشخ  ام  رب  ار  وت  هک  یلمع  زا  ار  نامناوت  تردق و  و  هد ، تبغر  دنک ، یم  دونـشخ  ام  زا  ار  وت  هک  يراک  نآ  بناج  هب  ار  ام 

رد وت  هک  نآ  رگم  تسا ، لطاب  هدننک  باختنا  سْفَن  هک  نکم  اهر  ناشباختنا  نامسوفن و  نایم  ار  ام  روما  نیا  رد  نک و  تسس  دنک ،
.يرآ شتمحر  هک  نآ  رگم  تسا ، يدب  یتشز و  هب  هدنهد  روتسد  ناوارف  و  یهد ، شقیفوت  قح  باختنا 

وت يورین  هب  زج  ار  ام  سپ  يدروآ ؛ دوجو  هب  رادقم  یب  زیچان و  بآ  زا  و  يدرک ، انب  یتسـس  رب  و  يدـیرفآ ، یناوتان  زا  ار  ام  ایادـخ !
زج و  تسین ، ریبدت  هراچ و 
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فلاخم هچنآ  زا  ار  نامبولق  ةدید  و  راد ، راوتسا  تتیاده  هب  شخب و  ورین  تقیفوت  هب  ار  ام  سپ  دشاب ؛ یمن  تردق  توق و  تیرای  هب 
.هدم رارق  تتیصعم  بناج  هب  يذوفن  هار  ام  ياضعا  زا  کی  چیه  يارب  و  نک ، روک  تسوت  قشع 

ار نامنابز  ياهراتفگ  و  نامیاه ، مشچ  ياه  هاگن  و  ناماضعا ، تاکرح  ناملد و  ياهزار  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
هک يدب  راک  دورن و  ام  تسد  زا  میوش ، یم  وت  شاداپ  قحتسم  نآ  رطاخ  هب  هک  یکین  راک  هک  ییاج  ات  هد ، رارق  تباوث  تابجوم  رد 

.دنامن ام  يارب  میوش ، یم  تتازاجم  راوازس  نآ  ببس  هب 

دنوادخ هب  ندرب  هانپ  ياعد 10 

.ینک یم  باذع  تتلادع  هب  ینک ، نامباذع  یهاوخب  رگا  و  ینک ، یم  وفع  تناسحا  لضف و  هب  ینک ، وفع  ار  ام  یهاوخب  رگا  ایادخ !
بات و تتلادع  هب  تبسن  ار  ام  ًامّلسم  .هد  هانپ  تباذع  زا  تتشذگ ، یشوپ و  مشچ  هب  ار  ام  و  نک ، ناسآ  ام  رب  تتّنم  رس  زا  ار  توفع 

.دشاب یمن  رّسیم  یتاجن  توفع ، نودب  ام  زا  يدحا  يارب  و  تسین ، ناوت 

یتسدـیهت و .ماوت  هاگـشیپ  رد  ناتـسدیهت  نیرت  تسدـیهت  نم  و  میاوت ، يور  شیپ  تناگدـنب  ام  کـنیا  نازاـین ! یب  نیرتزاـین  یب  يا 
هب ار  دوخ  هک  یـسک  قیقحت  هب  ینک ، نینچ  رگا  هک  امرفم ! عطق  تیگدنرادزاب  هب  ار  ام  دیما  و  نک ، ناربج  تییاناوت  هب  ار ، ام  يرادن 

.يا هتخاس  مورحم  هدیبلط ، ار  تناسحا  لضف و  هک  نآ  و  يا ، هدرک  تخبدب  هتساوخ ، تخبشوخ  وت 

؟ داتفا دهاوخ  اجک  هب  ام  هار  تتمحر ، ِرد  زا  تیمورحم  اب  میدرگزاب و  یسک  هچ  يوس  هب  وت ، هاگشیپ  زا  تقو  نیا  رد 

يراتفرگ ندرک  فرطرب  هک  میتسه  یناراتفرگ  و  يا ، هدرک  بجاو  ار  ناشیاعد  شریذپ  هک  میتسه  یناگدـنامرد  ام  .یهّزنم  كاپ و 
.يا هدومرف  هدعو  ار  نانآ 

رد ، تترضح هب  روما  نیرتراوازس  تا و  هتساوخ  هب  اهزیچ  نیرت  هیبش  ایادخ !
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وت هب  هک  تسا  یسک  هب  تبسن  یـسردایرف  و  هتـساوخ ، تمحر  وت  زا  هک  تسا  یـسک  رب  ندروآ  تمحر  تیگرزب ، تمظع و  ۀصرع 
.میا هتخادنا  تربارب  رد  ار  نامدوجو  نوچ  سر ؛ ام  دایرف  هب  رآ و  تمحر  تهاگشیپ  هب  ار  ام  يراز  سپ  هدرک ، یهاوخ  دایرف 

.میدرک یهارمه  تینامرفان  رد  ار  وا  نوچ  درک ؛ شنزرس  ار  ام  ناطیش  ایادخ !

يو میدمآ ، وت  يوس  هب  هدنادرگ ، يور  وا  زا  میدرک و  اهر  وت  رطاخ  هب  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  سپ 
.نکم ماک  نیریش  ، وا تسد  هب  ندش  راتفرگ  هرابود  اب  ار 

يریخ هب  تبقاع  ياعد 11 

يزوریپ و نارازگ  ساپـس  يارب  شیرازگ ، ساپـس  هک  نآ  يا  و  تـسا ، يراوـگرزب  دـجم و  ناگدـننکدای  يارب  شداـی ، هـک  نآ  يا 
لد و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  تسا ! ییاهر  تاـجن و  نارادربناـمرف ، يارب  شیرادرب  ناـمرف  هک  نآ  يا  و  تسا ، يراگتـسر 

.نک لفاغ  یتعاط  ره  زا  تتعاط  هب  ار  ناماضعا  و  یساپس ، ره  زا  تیرازگ  ساپس  هب  ار  نامنابز  و  يدای ، ره  زا  تدای  هب  ار  ام  ياه 

هک هد  رارق  تمالـس  نیرق  ار  شیاسآ  تغارف و  نآ  يا ، هدومرف  رّدقم  ام  يارب  یـشیاسآ  تغارف و  شـشوک ، راک و  بنج  رد  رگا  و 
كاپ يا  هدنورپ  اب  اه ، يدب  ةدنسیون  ناگتشرف  ات  ددنویپن ، ام  هب  یگنت  لد  تلالم و  و  دسرن ، ام  هب  يدب  دمآ  یپ  نآ ، هاگ  هصرع  رد 

لاحـشوخ و دـنا ، هتـشون  ام  زا  هک  ییاه  یبوخ  ببـس  هب  اه ، یبوخ  ةدنـسیون  ناگتـشرف  و  دـندرگرب ، ام  ياه  يدـب  تبث  زا  یلاخ  و 
.دنیآ زاب  ناداش 

نآ و زا  هراچ  هک  گرم  هب  تتوعد  دـسرب و  نایاپ  هب  درذـگب و  نامرمع  رادـقم  و  دوش ، يرپس  نامیگدـنز  راگزور  هک  یماـگنه  و 
رد ام  لامعا  ناگدنـسیون  هچنآ  نایاپ  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  سپ  .دنک  ندرم  ماک  هب  نداتفا  هدامآ  ار  ام  تسین ، شتباجا 
هک یتیـصعم  میا و  هدرک  بسک  هک  یهانگ  رب  ار  ام  نآ  زا  سپ  هک  يا  هبوت  هدب ، رارق  هدش  هتفریذپ  ۀبوت  تشون ، دنهاوخ  ام  ةدـنورپ 

بکترم
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.یناتسیان میا ، هدش 

راکـشآ ار  تناگدنب  ياهربخ  هک  يزور  رادنرب ، ام  ناهانگ  يور  زا  تمایق ، زور  نارـضاح  ربارب  رد  يدـناشوپ ، ام  رب  هک  يا  هدرپ  و 
.يا هدنهد  باوج  دنز ، یم  تیادص  هک  یسک  هب  تبسن  ینابرهم و  تدناوخ ، یم  هک  یسک  هب  تبسن  وت  ًامّلسم  .ینک  یم 

هبوت قیفوت  هانگ و  هب  فارتعا  ياعد 12 

یم شیپ  وت  زا  تساوخرد  بناج  هب  ارم  تلصخ ، کی  و  دوش ، یم  عنام  تترضح  زا  تساوخرد  زا  ارم  تلـصخ ، هس  ًامّلـسم  ایادخ !
: تسا نیا  دشاب  یم  نم  تساوخرد  عنام  هک  یتلصخ  هس  نآ  .درب 

.مدرک يدنک  شماجنا  رد  نم  و  يداد ، نامرف  نآ  هب  ارم  هک  یبوخ  راک  . 1

.مدیزرو باتش  شباکترا  رد  نم  و  یتشادزاب ، نآ  زا  ارم  هک  یتشز  راک  . 2

.مدرک یهاتوک  شیرازگ  ساپس  رد  نم  و  يداد ، نم  هب  هک  یتمعن  . 3

شوخ اـب  و  دـمآ ، وت  يوس  هب  صلاـخ  تین  اـب  هک  یـسک  هب  تسوت  ناـسحا  درب ، یم  شیپ  وـت  زا  تساوـخرد  بناـج  هب  ارم  هچنآ  و 
هدیرفآ هب  تبـسن  وت  بناج  زا  ییادتبا  زاغآ و  تتمعن ، ۀـمه  لّضفت و  تناسحا  مامت  اریز  دـش ؛ دراو  تترـضح  هاگـشیپ  هب  شینامگ 

وت زا  ممرـش  اـیح و  ساـسا  رب  و  راوخ ، رادرب  ناـمرف  نداتـسیا  ما ؛ هداتـسیا  تتّزع  هاگـشیپ  هب  هک  منم  کـنیا  نم ! دوبعم  يا  .تساـه 
.راو لایع  ياون  یب  ةدننک  تساوخرد  ما ، هدننک  تساوخرد 

یب تناسحا ، یکین و  زا  تالاح  مامت  رد  و  ما ، هدربن  ینامرف  تینامرفان ، زا  ندـنام  رانکرب  زج  تناسحا ، ماگنه  هک  نیا  هب  مراد  رارقا 
.مدوبن هرهب 

میارب ایآ  ما ، هدش  بکترم  هک  یلامعا  یتشز  هب  وت  دزن  مرارقا  نم ! دوبعم  يا 
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دهاوخ تاجن  وت  باذع  زا  ارم  ایآ  هدش ، رداص  نم  زا  هک  يرادرک  يدـب  هب  تترـضح  رـضحم  هب  مفارتعا  و  تشاد ؟ دـهاوخ  يدوس 
نم مزالم  تینمـشد  متـساوخرد ، تقو  رد  ای  يدومن ، بجاو  متح و  نم  رب  ار  تبـضغ  مشخ و  متـسه ، هک  یعـضو  نیا  رد  اـی  داد ؟

!؟ هتشگ

نخـس میوگ ، یم  نخـس  هکلب  يا ؛ هدوشگ  میور  هب  ار  ترـضحم  هب  هبوت  ِرد  هک  نآ  لاح  موش و  یمن  دـیماان  وت  زا  یهّزنم ، كاپ و 
گرزب شناهانگ  هک  يا  هدنب  هدرمـش ؛ کبـس  ار  شراگدرورپ  تمرح  هک  يا  هدنب  شیوخ ؛ هب  هدننک  متـس  يا  هدنب  راوخ ؛ يا  هدنب 

دنیب یم  دنک ، یم  رظن  نوچ  هک  ییاج  ات  هدرک ، تشپ  وا  هب  و  هدش ، نادرگ  يور  وا  زا  شراگزور  هتشگ و  هتـشابنا  مه  يور  هدش و 
ترفیک زا  یهاگهانپ  و  تباذع ، زا  یهاگزیرگ  وا  يارب  هک  دـنک  یم  نیقی  .هدیـسر  نایاپ  هب  رمع  تیاهن  و  هدـش ، يرپس  لمع  نامز 

كاپ و یلد  اب  سپ  دـنک ، یم  صلاخ  وت  يارب  ار  هبوت  تشگزاب و  دوش و  یم  ور  هبور  تترـضح  اب  هلان  هبانا و  هارمه  .درادـن  دوجو 
.دناوخ یم  ار  وت  هتسهآ  كانزوس و  يا  هلان  اب  سپس  .دتسیا  یم  تهاگشیپ  رد  هزیکاپ 

ریز هب  رـس  يراوخ  زا  هتـشگ و  هدیمخ  ینتورف  تّدش  زا  هک  ییاج  ات  هتخادنا ، نییاپ  ینتورف  عضاوت و  رـس  تربارب ، رد  هک  یئاج  رد 
ۀحفص شیاه  کشا  و  هتخادنا ، هزرل  هب  ار  شیاه  مدق  وت ، تمظع  زا  شسرت  میب و  هدش ، جک  شتـسار  تماق  هک  يروط  هب  هدنکفا ؛

تـساوخرد هک  یـسک  نیرت  میحر  يا  و  ناـنابرهم ! نیرت  ناـبرهم  يا  دـناوخ : یم  تـالمج  نـیا  اـب  ار  وـت  .هـتفرگارف  ار  شراـسخر 
زا شتـشذگ  هک  نآ  يا  و  دندرگ ، وا  درِگ  ناهاوخ  شزرمآ  هک  یـسک  نیرت  فوطع  يا  و  دننک ، یم  هّجوت  وا  هب  تمحر  ناگدننک 

.تسا رت  نوزفا  شمشخ  زا  شیدونشخ  و  رتشیب ، شماقتنا 

و دـهد ، یم  تداـع  هبوت  نتفریذـپ  هب  ار  ناگدـنب  و  دـنایامن ، یم  شقولخم  هب  ار  شندوب  هدوتـس  شیوـکین  تشذـگاب  هک  نآ  يا  و 
كدنا لمع  و  تسا ، دونشخ  شکدنا  هب  ناگدنب ، لمع  زا  هک  نآ  يا  و  دهاوخ ، یم  هبوت  هب  ار  ناشراک  هابت  ندش  حالصا 
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.دهد یم  ناوارف  شاداپ  ار  نانآ 

.هداد هدعو  نانآ  هب  ار  وکین  شاداپ  شناسحا ، هب  و  هدش ، نماض  ار  ناشیاعد  تباجا  هک  نآ  يا  و 

هتـساوخ رذع  تهاگـشیپ  زا  هک  یناسک  نیرت  هدیهوکن  زا  هن  و  يا ، هدـیزرمآ  ار  وا  هک  مناراکهانگ  نیرتراکهانگ  زا  هن  نم  ایادـخ !
.يا هدرک  لوبق  ار  ناشتشگزاب  وت  و  دنا ، هتشگزاب  تیوس  هب  هک  یناسک  نیرتراک  متس  زا  هن  و  يا ، هتفریذپ  ار  ناشرذع  وت  و  دنا ،

رب هچنآ  زا  هدزرس و  وا  زا  یناهانگ  رایتخا  یب  هک  ینامیشپ  هبوت  منک ؛ یم  هبوت  تهاگرد  هب  متسه ، هک  یعضو  ماقم و  نیا  رد  ایدخ !
زا تشذـگ  هک  نیا  هب  میاناد  .تسا  نیگمرـش  هناـصلاخ  هداـتفا  نآ  رد  هک  یتشز  روما  زا  و  تسا ، سرت  تشحو و  رد  هدـمآ ، شرس 

.دشاب یمن  تخس  وت  رب  نارگ  تیصعم  ندیشخب  و  دیآ ، یمن  گرزب  ترظن  رد  گرزب ، هانگ 

.دزادنا یمن  تمحز  تقشم و  هب  ار  وت  دوش ، یم  رداص  راکدب  مدرم  زا  هک  دنسپان  تشز و  تایانج  لمحت  و 

رب يراشفاپ  زا  و  درادرب ، تسد  وت  هب  تبسن  ربکت  یشکرس و  زا  هک  تسا  یسک  وت  دزن  تناگدنب  نیرت  بوبحم  هک  نیا  هب  مهاگآ  و 
يراشفاپ هانگ  رب  هک  نیا  زا  و  مرازیب ، منک  یشکرس  وت  ربارب  رد  هک  نیا  زا  نم  .دنادب  بجاو  دوخ  رب  ار  رافغتسا  دنک و  بانتجا  هانگ 

يرای وت  زا  مزجاع ، شماجنا  زا  هچنآ  رب  و  مهاوخ ، یم  شزرمآ  وت  زا  مدرک ، یهاتوک  هچنآ  هب  تبسن  و  مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  مزرو ،
.مبلط یم 

، منآ راورازـس  وت  بناج  زا  هک  یباذع  زا  و  شخبب ، نم  رب  يراد  نم  ةدهع  رب  هک  یقوقح  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادـخ !
يارب يراد و  تردـق  راـکهنگ  زا  تشذـگ  هب  ًاملـسم  .هد  مهاـنپ  دنـسرت  یم  نآ  زا  ناراکدـب  هـک  يروـما  زا  و  راد ، تمالـس  هـب  ارم 

متجاح يارب  یفورعم ، تیصعم  ندیشخب  هب  يدیما ، دروم  شزرمآ ،

ص:77

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


یمن وت  ریغ  هب  دوخ  رب  نم  یـشابن ، نینچ  هک  اـشاح  .درادـن  دوجو  وت  ریغ  يا  هدـنزرمآ  مهاـنگ  يارب  و  تسین ، وـت  زج  یبـلط  ّلـحم 
.تسرف دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  .یشزرمآ  اوقت و  لها  وت  .مسرت 

زا هک  يروما  و  ییاناوت ، زیچ  ره  رب  وت  انامه  .هد  ینمیا  ار  مسرت  و  زرمایب ، ار  مهاـنگ  روآرب و  ار  ما  هتـساوخ  نک و  اور  ار  متجاـح  و 
! نایناهج راگدرورپ  يا  نک  باجتسم  ار  میاعد  .تسا  ناسآ  وت  يارب  شندرک  اور  متساوخ ، وت 

اه � يدنمزاین تساوخرد  ياعد 13 

ار شیاه  تمعن  هک  نآ  يا  و  تسوا ، تردق  تسد  هب  اه  هتساوخ  مامت  هب  ندیسر  هک  نآ  يا  و  تاجاح ، نتساوخ  تیاهن  يا  ایادخ !
زاین یب  وا  هب  هک  نآ  يا  و  دنک ، یمن  فاصان  هریت و  نتشاذگ ، ّتنم  هب  ار ، شیاه  ششخب  هک  نآ  يا  و  دشورف ، یمن  تمیق  اهب و  هب 
جنگ اه ، تساوخرد  هک  نآ  يا  و  دنباتنرب ، يور  وا  زا  و  دـننک ، یم  تبغر  وا  هب  هک  نآ  يا  و  دـنوش ، یمن  زاین  یب  وا  زا  و  دوش ، یم 

ياعد و  دوش ، یمن  عطق  وا  زا  نادنمزاین  جـیاوح  ۀتـشر  و  دـهد ، یمن  رییغت  ار  شتمکح  اهزیوآ ، تسد  و  درب ، یمن  نیب  زا  ار  شیاه 
.دنک یمن  هدنامرد  هتسخ و  ار  وا  ناگدننک  اعد 

يدنمزاین هب  ار  اه  هدیرفآ  .تسا  هتـسیاش  اهنآ  زا  يزاین  یب  هب  تترـضح  و  يا ، هدوتـس  اه  هدـیرفآ  ۀـمه  زا  يزاین  یب  هب  ار  تدوجو 
و دهاوخب ، وت  زا  ار  شیگدنز  فاکش  ألخ و  میمرت  هک  یسک  سپ  .دنتسه  وت  هب  دنمزاین  ارچ  نوچ و  یب  مه  نانآ  و  يا ، هداد  تبسن 

هار زا  شبلطم ، لابند  هب  هتـساوخ و  شا  یلـصا  هاـگیاج  زا  ار  شتجاـح  ًاـقّقحم  دـنک ، تساوخرد  وت  زا  ار  شرقف  یتسدـیهت و  رییغت 
هب ندیـسر  ۀلیـسو  وت  ياج  هب  ار  وا  ای  دـنک ، ور  وت  ياه  هدـیرفآ  زا  یکی  هب  شتجاح  يارب  هک  یـسک  و  هدـمآ ، شتـسرد  حـیحص و 

.تسا هتشگ  وت  ناسحا  نتفر  تسد  زا  راوازس  و  هداد ، رارق  تیمورحم  ضرعم  رد  ار  دوخ  ًاقّقحم  دهد ، رارق  شزاین 

ص:78

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:79

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:80

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:81

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


، ما هراچ  ۀتـشر  و  تسا ، هاتوک  نآ  هب  یبای  تسد  زا  مناوت ، تقاط و  تسد  هک  تسا  یتجاح  تترـضح  هاگـشیپ  رد  نم  يارب  ایادخ !
یم وت  زا  ار  شیاـهزاین  عفر  هک  مهاوخب  یـسک  زا  ار  مزاـین  عـفر  هک  هتـسارآ  نینچ  مرظن  رد  مسْفَن  و  تسا ، هدـیرب  وـت  فـطل  نودـب 

ینداتفا و  ناراکاطخ ، ياه  شزغل  زا  تسا ، یـشزغل  وت  ریغ  زا  تجاح  تساوخرد  نیا  .تسین  زاین  یب  وت  زا  شتاجاح  رد  و  دهاوخ ،
.ناراکهانگ ياه  نداتفا  زا  تسا ،

هب منداتفا  زا  وت  ییامنهار  هب  متـساخرب و  مشزغل  هاگ  هصرع  زا  وت  قیفوت  هب  مدـش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  وت ، يروآدای  هب  هاـگ  نآ 
يدنمزاین هنوگچ  مراگدرورپ ، تسا  كاپ  هزنم و  متفگ : و  متـشادرب ، تسد  یهارمگ  هب  نداتفا  رد  للع  زا  و  مدمآ ، سپ  رطخ  يداو 

!؟ دهد ناشن  تبغر  لیم و  رگید  یتسد  یهت  هب  یتسد  یهت  اجک  زا  و  دنک ، تجاح  بلط  رگید  دنمزاین  زا 

هچنآ متسناد  و  مدروآ ، تترضح  بناج  هب  ار  مدیما  وت ، هب  نانیمطا  باب  زا  و  مدرک ، وت  گنهآ  قوش  قایتشا و  اب  باسح ، نیا  يور 
یم تساوخرد  وت  زا  ار  شـشخب  هک  یـشزرا  اب  ياهزیچ  و  تسا ، كدنا  تییاراد  رانک  رد  دشاب ، دایز  دنچ  ره  مهاوخ ، یم  وت  زا  ار 

تـسد و  دوش ، یمن  گنت  سک  چـیه  ياضاقت  اب  تیراوگرزب  مرک و  ةریاد  و  تسا ، رادـقم  یب  کچوک و  تییاـناوت  بنج  رد  منک ،
.تسا رترب  یتسد  ره  زا  تیگدنشخب 

رب تتلادـع  باب  زا  و  امرف ، کمک  تناسحا  هب  نتفاـی  تسد  رب  تیراوگرزب  مرک و  هب  ارم  تسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
.نکم راچد  منآ  راوازس  هک  يرفیک 

زا ندـش  عوـنمم  راوازـس  هک  نآ  لاـح  و  يا ، هدرک  اـطع  وا  هب  سپ  هدروآ ، ور  تترـضح  هب  هک  متـسین  يا  هدـننک  تبغر  نیلّوا  نـم 
قحتسم هک  یلاح  رد  يا  هدرک  ناسحا  وا  رب  وت  هدرک و  تجاح  بلط  وت  زا  هک  متسین  يا  هدنهاوخ  نیلوا  و  هدوب ، تیاطع 
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.تسوت ناسحا  زا  تیمورحم 

ار میادص  و  رآ ، تمحر  میراز  هب  و  نک ، هجوت  میادن  هب  شاب و  میاعد  ةدـننک  باجتـسم  تسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
هب ارم  مجیاوح ، رگید  متجاـح و  نیا  رد  و  زاـسم ، ادـج  دوخ  زا  ارم  زیوآ  تسد  و  نکم ، عـطق  تترـضح  زا  ار  مدـیما  و  شاـب ، اوـنش 

میاج و زا  نتساخرب  زا  شیپ  مبلطم ، هب  ندیسر  متجاح و  ندش  اور  و  ما ، هتساوخ  ندش  هدروآرب  هب  و  نکم ، هناور  تدوخ  ریغ  يوس 
.دشاب نم  زاس  راک  ینز ، یم  مقر  میارب  روما  مامت  رد  هک  یبوخ  تشونرس  اب  ملکشم و  نتخاس  ناسآ  اب 

ار دورد  نیا  .دشابن  ینایاپ  شنامز  يارب  و  یعاطقنا ، شتّدـم  يارب  هک  هدـنیازف  یمئاد و  يدورد  تسرف ؛ دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  و 
میاه تساوخرد  ۀـلمج  زا  مراگدرورپ ! يا  یمیرک و  عساو و  وت  انامه  هد ؛ رارق  ببـس  متجاـح  ندـش  هدروآرب  تهج  و  ددـم ، میارب 

تششخب واطع  ییوگ ): یم  تا  هدجس  رد  و  يور ، یم  هدجس  هب  سپـس  ییوگ ، یم  ار  تتـساوخرد  هب  زاین  و   ) .تسا نانچ  نینچ و 
یم وت  زا  داب ، نانآ  رب  تدورد  هک  شلآ  دّمحم و  قح  هب  تدوخ و  قح  هب  .دنک  یم  مییامنهار  تناسحا  و  دـهد ، یم  شمارآ  نم  هب 

.ینادرگنرب دیماان  تهاگشیپ  زا  ارم  هک  مهاوخ 
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هدیدمتس متس و  ياعد 14 

تداهـش هب  زاـین  هتفر ، ناگدـید  متـس  رب  هک  یمتـس  هب  تبـسن  هک  نآ  يا  و  تسین ! ناـهنپ  وا  رب  متـس  زا  ِناـیکاش  راـبخا  هـک  نآ  يا 
! نم يادخ  يا  تسا ! رود  نارگمتـس  زا  شیراکددم  و  کیدزن ، ناگدـید  متـس  هب  شترـصن  يرای و  هک  نآ  يا  و  درادـن ! نادـهاش 
هک هدـیرد  ار  مـتمرح  ةدرپ  و  يدرک ، یهن  متـس  نآ  زا  ار  وا  هـک  هدیـسر  نـم  هـب  یمتـس  ینـالف  دـنزرف  ینـالف  زا  یناد ، یم  ًاـقّقحم 

ساـسارب و  تسوا ، راـیتخا  رد  هک  تسوت  تمعن  رد  ناـیغط  باـب  زا  يرد ، هدرپ  يرگ و  متـس  نیا  .يدومرف  عـنم  وا  رب  ار  شندـیرد 
.تفرگ دهاوخ  ار  وا  نابیرگ  هک  تسوت  بضغ  مشخ و  هب  ییانتعا  یب  تلفغ و 

يزیت يدنت و  تتردق  اب  و  رادزاب ، نم  رب  متس  زا  تیورین  اب  ار  منمشد  نم و  رب  ةدننک  متس  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
رب و  ددرگ ، لفاغ  يزرو  متـس  زا  ات  هد ، رارق  یمرگرـس  ّتیلوغـشم و  دراد ، تسود  هک  هچنآ  رد  شیارب  و  نکـشب ، نم  رب  ار  شمتس 

.نز یناوتان  زجع و  غاد  دزیخ ، یمرب  ینمشد  هب  هک  یمولظم  ربارب  رد  شدوجو 

، هد رارق  وکین  وا  ربارب  رد  نم ، هب  تبسن  ار  تیرای  و  هدم ، نم  رب  متس  تصخر  ار  راک  متس  .تسرف و  دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
ییاهراک هب  ندز  تسد  زا  ارم  و 
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.هدم رارق  وا  لاح  دننام  یتلاح  رد  و  نک ، ظفح  وا  راک  دننام 

ما هنیک  و  افش ، وا  هب  تبسن  ار  ممـشخ  هک  یگنرد  یب  نداد  يرای  هد ؛ يرای  منمـشد  رب  ارم  تسرف و  دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
.دشاب افو  وا  ربارب  رد  ار 

ياج هب  هد و  ضوع  دراد  یم  اور  نم  هب  نمـشد  هک  یمتـس  ربارب  رد  ار ، تشـشخب  وفع و  تسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
.تسا لدتعم  وت  بضغ  دوجو  اب  ییالب  ره  و  زیچان ، وت  مشخ  يارو  یتّدش  ره  سپ  هد ، رارق  ار  تتمحر  نم ، هب  تبسن  شدب  راتفر 

ظفح مزرو  متـس  نارگید  رب  هک  نیا  زا  ارم  يداد ، هولج  دـنیاشوخان  مرظن  رد  نم  رب  ار  نارگید  ندرک  متـس  هک  روط  ناـمه  ایادـخ !
.امرف

دّـمحم و رب  سپ  .منک  نینچ  هک  اشاح  مهاوخ ؛ یمن  يرای  وت  ریغ  یمکاـح  چـیه  زا  و  منک ، یمن  تیاکـش  وت  ریغ  یـسک  هب  ایادـخ !
.زاس نورقم  ما  یلعف  عضو  رییغت  هب  ار  متیاکش  و  ناسرب ، تباجا  هب  ار  میاعد  تسرف و  دورد  شلآ 

نم هب  تبـسن  شمتـس  رب  ات  امرفم  ناحتما  ترفیک  زا  ینمیا  هب  ار  نمـشد  و  نکن ، شیامزآ  فاصنا  لدع و  زا  يدیماان  هب  ارم  ایادخ !
یتباجا اب  ارم  و  نک ، انـشآ  يدرک  دیدهت  نآ  هب  ار  ناراکمتـس  هک  یباذع  هب  ار  وا  يدوز  هب  و  دوش ، هریچ  مّقح  رب  و  دـنک ، يراشفاپ 

.امرف هاگآ  يداد  هدعو  ناگراچیب  ياعد  هب  تبسن  هک 

زا هچنآ  هب  ارم  و  راد ، قفوم  يا  هدرک  رودـقم  میارب  هک  ینایز  دوس و  ره  نتفریذـپ  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
هب هماـنرب  نیرت  ملاـس  هب  و  نک ، متیادـه  هار  نیرت  تسار  هب  و  زاـس ، دونـشخ  ییاتـس ، یم  يرگید  يارب  نم  زا  و  نـم ، يارب  يرگید 

.رامگ مراک 

ادج زور  ات  هتـشاد ، اور  متـس  نم  هب  هک  یـسک  زا  ماقتنا  دـتفا و  ریخأت  مّقح  نتفرگ  رد  هک  تسا  نیا  رد  وت  دزن  نم  ریخ  رگا  ایادـخ !
دّمحم و رب  سپ  .امرف  یلمع  نم  قح  رد  ار  نامه  دوش ، هتشاذگ  كورتم  نایعدم  ندمآ  درگ  هاگیاج  لطاب و  زا  قح  ندش 
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لها يرارق  یب  دب و  تبغر  لیم و  زا  و  امرف ، يرای  یگشیمه  يرادیاپ  و  هناقداص ، ّتین  هب  دوخ ، بناج  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ 
ریوصت هب  ملد  رد  يا ، هتخاس  ایهم  منمشد  يارب  هک  یباقع  رفیک و  و  يا ، هدرک  هریخذ  نم  يارب  هک  یباوث  زا  یشقن  هد و  هانپ  صرح 

میارب هک  هچنآ  هب  ناـنیمطا  و  يا ، هدرک  رودـقم  میارب  هک  هچنآ  هـب  تبـسن  نـم  تیاـضر  يدنـسرخ و  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  و  رآ ،
.هد رارق  يا  هدومرف  باختنا 

.ییاناوت يراک  ره  رب  یگرزب و  ناسحا  يراد  وت  انامه  نک ؛ باجتسم  ار  میاعد  نایناهج ! راگدرورپ  يا 
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يراتفرگ هودنا و  ای  يرامیب  ياعد 15 

دیدپ ممسج  رد  هک  یـضرم  يرامیب و  رب  ساپـس  ار  وت  و  مدوب ، رادروخرب  نآ  زا  هتـسویپ  هک  مندب  یتسردنت  رب  ساپـس  ار  وت  ایادخ !
.يدروآ

ساپس يارب  تقو ، ود  نیا  زا  کی  مادک  و  رتراوازـس ، تهاگرد  هب  يرازگ  ساپـس  يارب  لاح ، ود  نیا  زا  کی  مادک  نم ! يادخ  يا 
نآ ببـس  هب  و  يدومرف ، اراوگ  میارب  نآ  رد  ار  تا  هزیکاپ  ياه  يزور  هک  تمالـس  نامز  ایآ  تسا ؟ رت  هتـسیاش  تهاگـشیپ  هب  انث  و 

ورین يداد ، قـیفوت  تتعاـطا  زا  هـک  هـچنآ  رب  نآ ، هارمه  ارم  و  يداد ، طاـشن  نـم  هـب  تناـسحا  يدونـشخ و  ندروآ  تـسد  هـب  يارب 
کبس يارب  يداد ، هیده  نم  هب  هک  ییاه  تمعن  و  یتخاس ، صلاخ  اه  یصلاخان  زا  نآ  ۀلیسو  هب  ارم  هک  يرامیب  ماگنه  ای  .يدیشخب 

نیا يارب  نداد  یهاگآ  و  ما ، هتفر  ورف  نآ  رد  هک  ییاه  یتشز  ندرک  كاـپ  و  هدرک ، نیگنـس  نارگ و  ار  متـشپ  هک  یناـهانگ  ندرک 
؟ ما هدنورپ  زا  گرزب  ناهانگ  ندرک  وحم  يارب  میدق ، ياه  تمعن  ندروآ  دای  هب  و  مریگارف ، ار  هبوت  هک 

هزیکاپ لامعا  نم  باسح  هب  هدنسیون  ناگتـشرف  هک  تسا  نیا  يدرک  تیانع  نم  هب  هک  ییاه  هفحت  هلمج  زا  يرامیب ، نآ  يانثا  رد  و 
، هدرب جنر  شماجنا  رد  يوضع  هن  و  هدش ، ایوگ  نآ  هب  ینابز  هن  و  هدرک ، رکف  نآ  رد  یلد  هن  هک  یلامعا  دنتشون ؛ يا 
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.دوب نم  يوس  هب  وت  ۀتخاس  زا  یناسحا  نم و  رب  وت  بناج  زا  یششخب  هکلب 

، نک ناسآ  يا  هدرک  دراو  نم  رب  ار  هچنآ  و  زاس ، نم  بوبحم  يا  هدیدنـسپ  میارب  ار  هچنآ  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
هحفـص زا  ما ، هدـش  بکترم  نیا  زا  شیپ  هک  هچنآ  ّرـش  و  اـمرف ، مکاـپ  ما  هداد  ماـجنا  هتـشذگ  رد  هک  یتـشز  لاـمعا  یگدوـلآ  زا  و 

هب ار  میراـمیب  زا  نتفر  نوریب  هار  و  ناـشچب ، نم  هب  ار  یتسردـنت  ییاراوگ  و  زاـس ، مباـیماک  تیفاـع  ینیریـش  زا  و  نک ، وحم  مدوجو 
و تتمحر ، ۀـصرع  هب  مهودـنا  زا  ار  متاـجن  و  تتـشذگ ، بناـج  هب  يراـمیب  رتسب  زا  ار  مندـش  اـج  هباـج  توفع و  شـشخب و  يوس 
هدنشخب و رایـسب  یتمعن ، هب  ةدننک  اطع  ناسحا و  هب  ةدننک  لّضفت  وت  انامه  هد ، رارق  تشیاشگ  ةریاد  هب  يراوشد  نیا  زا  ار  میتسردنت 

.یمارکا لالج و  ياراد  يراوگرزب ؛

بویع ناهانگ و  زا  وفع  بلط  ياعد 16 

نآ يا  و  دنرب ، یم  هانپ  شناسحا  دای  بناج  هب  ناگراچیب  هک  نآ  يا  و  دـنبلط ، یم  يرای  شتمحر  زا  ناراکهنگ  هک  نآ  يا  ایادـخ !
! دننک یم  هیرگ  تّدش  هب  شباذع  میب  زا  ناراکاطخ  هک 

ره ةدنهد  يرای  يا  و  اهنت ! ةدش  راوخ  ره  ةدننک  کمک  يا  هتـسکش ! لد  نیگهودـنا  ره  شیاشگ  يا  بیرغ ! مارآان  ره  شمارآ  يا 
! هدش هدنار  دنمزاین 

رارق تیاه  تمعن  زا  یبیصن  مهس و  يا ، هدیرفآ  ره  يارب  هک  ییوت  يا و  هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  شناد ، تمحر و  تهج  زا  هک  ییوت 
هک ییوت  و  دـنک ، یم  تکرح  شبـضغ  شیپاشیپ  شتمحر  هک  ییوت  و  تسا ، رترب  شباـقع  زا  شـشخب  وفع و  هک  ییوت  و  يا ، هداد 

ار یـسک  ره  هک  ییوت  و  هتفرگ ، ارف  شتمحر  ۀعـس  رد  ار  اه  هدـیرفآ  ۀـمه  هک  ییوت  و  تسا ، رتشیب  شندرک  عنم  زا  شـشخب  اـطع و 
.يرذگ یمن  هزادنا  زا  هدرک ، ینامرفان  وت  زا  هک  یسک  رفیک  رد  هک  ییوت  و  يرادن ، شاداپ  راظتنا  وا  زا  يدرک ، اطع  تمعن 

هک مراـگدرورپ ! يا  منم  کـنیا  .تفگ  کیدعـس  کـیبل و  سپ  يداد ؛ روتـسد  اـعد  هب  ار  وا  هک  ماوـت ؛ ةدـنب  نم ! يادـخ  يا  نـم  و 
هب هک  منم  و  هتخاس ؛ دوبان  ار  مرمع  ناهانگ  هک  منم  و  هدرک ؛ نیگنس  ار  متشپ  اهاطخ  هک  منم  ماوت ؛ ربارب  رد  ةدش  هتخادنا 
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.منک هلماعم  وت  اب  هنوگ  نیا  نم  هک  يدوبن  نیا  ۀتسیاش  وت  و  مدرک ، ینامرفان  ار  وت  مینادان ،

تهاگرد هب  هک  یـسک  ای  دزرو ، رارـصا  وت  ندناوخ  رد  ات  دنک ، یم  محر  دناوخب ، ار  وت  هک  یـسک  هب  تترـضح  ایآ  نم ! يادخ  يا 
كاـخ هب  تروـص  ینتورف ، باـب  زا  هک  یـسک  زا  ینک  یم  تشذـگ  اـی  دـنک ، باتـش  هیرگ  رد  اـت  يزرمآ  یم  دـنک  يراز  هـیرگ و 

؟ يزاس یم  زاین  یب  دنک ، تیاکش  وت  هب  شدوخ  یتسد  یهت  زا  دامتعا ، لّکوت و  باب  زا  هک  یسک  ای  دیاس ؟ تهاگرد 

، دوش یمن  زاین  یب  وت  ریغ  يدحا  هب  وت  زا  هک  ار  یـسک  نکم و  دیماان  دبای ، یمن  يا  هدننک  اطع  وت  زج  هک  ار  یـسک  نم ! يادـخ  يا 
.نکم اهر  رای  یب  راوخ و 

تبغر وـت  هب  هک  نوـنکا  نادرگم و  يور  نم  زا  ما ، هدروآ  يور  وـت  هب  هک  یلاـح  رد  تـسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  نـم ! يادـخ 
دروـخرب نم  اـب  و  نزم ، ما  هنیـس  هب  ّدر  تسد  ما ، هتفرگ  رارق  تربارب  رد  هک  کـنیا  .نکم  مورحم  تتمحر  فـطل و  زا  ارم  ما ، هدرک 

محر نم  هب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  يا ، هدرک  فصو  تمحر  هب  ار  تسّدـقم  دوجو  هک  ییوت  شاـب ؛ هتـشادن  دـب  خـلت و 
، مراد وت  زا  هک  یـسرت  رطاخ  هب  ار  مکـشا  نایرج  نم ! يادخ  يا  شخبب  ارم  نیاربانب  يا ؛ هدیمان  شخباطخ  ار  دوخ  هک  ییوت  و  نک ،

هدهاشم مراد  وت  زا  هک  یمیب  ربارب  رد  ار  میاضعا  ناکت  تکرح و  و  مراد ، وت  تمظع  هب  تبسن  هک  یتیـشخ  ضحم  ار  ملد  ندیزرل  و 
.ینک یم 

نیا زا  میادص  ببس  نیمه  هب  هدزرس ؛ نم  زا  هک  یتشز  لامعا  رطاخ  هب  مهنآ  تسوت ؛ ترضح  زا  نم  يراسمرـش  لوصحم  اهنیا  ۀمه 
.هدنام زاب  وت  اب  زاین  زار و  زا  منابز  هدش و  شوماخ  دوش ، دنلب  يراز  هب  تهاگرد  هب  هک 

هب و  یتشاد ، روتسم  هک  یهانگ  رایسب  هچ  و  يدرکن ، اوسر  ارم  و  يدناشوپ ، نم  رب  هک  یبویع  رایسب  هچ  ساپس ، ار  وت  نم ! يادخ  يا 
هب ار  اهنآ  ةدرپ  یلو  مدش ، بکترم  هک  یکانسوه  روما  گنرین و  تنایخ و  رایسب  هچ  و  یتخاسن ، روهشم  منآ 
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لابند هب  هک  یناگیاسمه  دزن  ار  میاه  یتشز  و  یتخیواـین ، مندرگ  هب  ار  اـهنآ  گـنن  راـع و  ۀـقلح  و  يدـیردن ، میوربآ  ظـفح  رطاـخ 
هب تبسن  تتایانع  فاطلا و  همه  نیا  سپس  .يدرکن  راکـشآ  دننیب ، یم  نم  دزن  ار  تیاه  تمعن  هک  ینادوسح  و  دنتـسه ، نم  بویع 

.امرفم تشادزاب  يراد  غارس  نم  زا  هک  ییاه  يدب  هب  شیارگ  زا  ارم  نم ،

یسک هچ  و  تسا ؟ ناسنا  مادک  شا  هرهب  بیصن و  هب  نم  زا  رت  لفاغ  و  تسیک ؟ دوخ  راک  حالـص  هب  نم  زا  رت  نادان  نم ! يادخ  يا 
یهن نآ  زا  ارم  هک  یناهانگ  رد  یهد ، یم  نم  هب  هک  ییاه  تمعن  ماـمت  هک  هاـگنآ  تسا ، نم  زا  رت  هداـتفا  رود  شدوجو ، حالـصا  زا 

!؟ منک یم  فرص  يدومرف 

توعد و  وت ، توعد  نایم  هک  ینامز  هدرک ، یتشز  هب  مادـقا  نم  زا  رت  تخـس  هتفر و  ورف  لطاب  باـقرغ  رد  نم  زا  شیب  یـسک  هچ  و 
وا عـضو  هب  تبـسن  و  مسانـش ، یم  دـیاب  هک  یتروـص  هب  ار ، وا  هـک  نـیا  اـب  مـنک ، یم  يوریپ  وا  توـعد  زا  یلو  متـسیا ، یم  ناـطیش 

.تسا مّنهج  بناج  هب  وا  توعد  تبقاع  و  تشهب ، يوس  هب  وت  توعد  تیاهن  هک  مراد  نیقی  تیعقوم ، نیا  رد  نم  و  مرادن ، یشومارف 

نآ زا  رت  تفگش  و  منک ، یم  هرامش  ار  دوخ  ناهنپ  روما  و  مهد ، یم  تداهش  دوخ  نایز  هب  هک  تسا  تفگش  هچ  وت ؛ یهّزنم  كاپ و 
یناسنا تترضح  ناتسآ  رد  نم  هک  تسین  نیا  شببس  .تسا  راکهنگ  هدنب  نیا  عیرس  ةذخاؤم  زا  تگنرد  و  نم ، هب  تبـسن  تیرابدرب 

مـشخ بجوـم  هک  تیناـمرفان  زا  هک  نیا  يارب  تسا ، نم  رب  تسدـقم  دوـجو  لّـضفت  نم و  اـب  تیارادـم  شتّلع ، هکلب  مردـق ؛ نارگ 
هک نیا  رطاخ  هب  مدروآرد ؛ تسا  نم  تیـصخش  تیوه و  ةدننک  هدوسرف  هک  یناهانگ  هاگ  هصرع  زا  ار  مدوجو  و  متـسیا ، زاب  تسوت 
رت تشز  مراثآ  رت و  ناوارف  مناهانگ  نم ، يادخ  يا  هنرگو  تسا ، رت  بوبحم  نم  ندرک  تازاجم  زا  وت ، دزن  نم  هب  تبسن  تتـشذگ 

، تدـیدهت ربارب  رد  متبقارم  يرایـشه و  و  رت ، فیعـض  تتعاـط  دزن  میرادـیب  و  رتدـیدش ، لـطاب  رد  میخاتـسگ  رتدنـسپان و  مادرک  و 
ار مبویع  مناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتزیچان 
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رد منک ، یم  شهوکن  تروص  نیا  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  زج  .مشاـب  هتـشاد  ار  مناـهانگ  ندرک  رکذ  ناوت  اـی  منک ، هرامـش  تیارب 
يدازآ هک  تتمحر  هب  و  مراد ، عـمط  مشچ  تسا ، نآ  هـب  ناراـکهنگ  راـک  حالـص  هـک  تا  هزادـنا  زا  شیب  یناـبرهم  هـب  هـک  یلاـح 

.مراودیما تسا  نآ  يورگ  رد  ناراکاطخ ،

زا توفع  هب  ار  مدوجو  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  سپ  هدیـشک ؛ یگدرب  دنب  هب  ار  وا  ناهانگ  هک  تسا  نم  دوجو  نیا  ایادخ !
، تسرف دورد  شلآ  دّمحم و  رب  سپ  هدرک ؛ نیگنـس  نارگ و  ار  نآ  اهاطخ  هک  تسا  نم  تشپ  نیا  و  نک ، دازآ  ناهانگ  یگدرب  دنب 

! نم يادخ  يا  امرف  کبس  ار  نآ  تناسحا  هب  و 

و دوش ، عطق  میادـص  ات  منز  هلان  تّدـش  هب  نانچ  و  دـتفا ، مه  يور  ممـشچ  ود  ياه  کلپ  هک  ییاج  ات  منک  هیرگ  تهاـگرد  هب  رگا 
هدودز هدش و  هدنک  اج  زا  متشپ  ياه  ناوختسا  هک  منک  عوکر  تیارب  رادقم  نآ  و  دنک ، مرو  میاپ  هک  متـسیاب  تهاگـشیپ  هب  نادنچ 

بآ متایح  نایاپ  ات  و  مروخب ، ار  نیمز  كاخ  مرمع  لوط  رد  و  دیآرد ، هساک  زا  میاه  مشچ  هک  منک  هدجـس  يا  هزادـنا  هب  و  ددرگ ،
يراسمرـش يور  زا  هاگنآ  دنامب ، راک  زا  منابز  هک  میوگ  وت  رکذ  نادنچ  لاوحا ، عاضوا و  نیا  يانثا  رد  و  مشونب ، رتسکاخ  هب  هدولآ 

.متسین مناهانگ  مامت  زا  هانگ  کی  وحم  راوازس  همه  نیا  اب  منکن ، زاب  نامسآ  قافآ  هب  مشچ  وت ، زا 

شزرمآ و نیا  انامه  ینک ؛ وفع  ارم  مدرگ ، توفع  قحتـسم  هک  یماگنه  و  يزرماـیب ، ارم  موش ، تشزرمآ  راوازـس  هک  یناـمز  رگا  و 
، وت بناج  زا  نم  شاداپ  اریز  متسین ؛ وفع  شزرمآ و  بوجو  قحتسم  نم  و  تسین ، بجاو  نم  هب  تبسن  نم  قاقحتـسا  رطاخ  هب  وفع ،

.یتسین نم  رب  راکمتس  ینک ، باذع  ارم  رگا  نیاربانب  دوب ، شتآ  مدش  تتیصعم  بکترم  هک  يراب  نیلوا  رد 

باتـش مرفیک  هب  و  هدرک ، ارادـم  نم  اـب  تمرک  هب  و  يدرکن ، میاوسر  يا و  هدیـشوپ  رد  تیـشوپ  هدرپ  هب  ارم  هک  نونکا  نم ! يادـخ 
نم زا  تناسحا  هب  يدیزرون و 
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یتخـس و  میراز ، لوـط  رب  سپ  يدرکن ، راـت  هریت و  ار  تیبوـخ  یکین و  نم  دزن  يدادـن و  رییغت  نم  هب  تبـسن  ار  تتمعن  یتشذـگ و 
.رآ تمحر  مهاگیاج  يدب  میگراچیب و 

وکین و  ریگ ، راـک  هب  دوـخ  زا  يرادربناـمرف  تعاـط و  هـب  و  نـک ، ظـفح  ناـهانگ  زا  ارم  و  تـسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
نک و حالـصا  ار  میگدـنز  هبناج ، همه  تمالـس  هب  و  هد ، میرای  هانگ ، زا  يرود  هب  و  نک ، مکاپ  هبوت  هب  و  امرف ، میزور  ار  تشگزاـب 

مه و  هدـب ، مناـما  ّطـخ  دوـخ  مشخ  زا  هد و  رارق  تتمحر  ةدـش  دازآ  توـفع و  ةدـش  اـهر  ارم  و  ناـشچب ، نم  هب  ار  شزرمآ  ینیریش 
نک مهاگآ  منیب ، اراکـشآ  ار  نآ  هک ، يا  هناشن  هب  و  مسانـشب ، ار  نآ  هک  يا  هدژم  امرف ، ملاحـشوخ  نآ  ةدژم  هب  هدنیآ ، رد  هن  نونکا 

ةزوح رد  و  دزادـنا ، یمن  تقـشم  هب  تتردـق  نادـیم  رد  ار  وـت  و  تسین ، راوـشد  وـت  رب  تتمحر ، ۀعـس  هاـگ  هصرع  رد  راـک  نیا  هک 
انگنت راشف و  رد  ار  وت  تسا ، هاوگ  اهنآ  رب  تتایآ  هک  تناوارف  ياه  شـشخب  ياضف  رد  و  دنک ، یمن  یتخـس  راچد  ار  وت  تیرابدرب ،

.ییاناوت يراک  ره  رب  ًاملسم  ینک ، یم  مکح  ییامرف  هدارا  ار  هچ  ره  یهد و  یم  ماجنا  یهاوخب  هچ  ره  انامه  .دهد  یمن  رارق 
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قح هب  ندرب  هانپ  ياعد 17 

اه و هدعو  اه و  غورد  هب  نانیمطا  زا  و  شیاهرکم ، گنرین و  زا  و  هدش ، هدنار  ناطیـش  ياه  يزیگنا  هنتف  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ایادخ !
دزادنا عمط  هب  تتیصعم ، رثا  رب  نامندرک  راوخ  و  تیگدنب ، هار  زا  ام  ندرک  هارمگ  رد  ار  دوخ  هک  نیا  و  شیاه ، ماد  يراک و  بیرف 

تشز ام  رظن  رد  وا  هک  ییاه  یبوخ  دوش ، تخـس  نارگ و  ای  دهد ، یم  هولج  وکین  ام  رظن  رد  وا  هک  ییاه  یتشز  دوش  وکین  ام  دزن  ای 
.دهد یم  ناشن 

لیلذ و ار  وا  تتبحم ، هار  رد  نامشالت  ّتیّدج و  ببـس  هب  نک و  رود  نامیگدنز  هاگ  هصرع  زا  ار  وا  ام ، یگدنب  تدابع و  هب  ایادخ !
.دفاکشن ار  نآ  هک  نک  رارقرب  میخض  یباجح  و  دردن ، ار  نآ  هک  هد  رارق  يا  هدرپ  وا  ام و  نیب  و  نادرگ ، راوخ 

تیاعر هب  ار  ام  نک و  فرـصنم  اـم  زا  تنانمـشد  یخرب  هب  ندـش  مرگرـس  اـب  ار  ناطیـش  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
رب ایادـخ ! .نک  عطق  ام  زا  ار  شیاپ  ّدر  و  نادرگرب ، ام  زا  ار  شیور  نک و  تیافک  شگنرین  تنایخ و  زا  و  امرف ، ظفح  وا  زا  تیوکین 
یب ربارب  رد  ار  ام  و  زاس ، دنم  هرهب  دشاب ، وا  یهارمگ  دننام  ییاجرباپ  ماود و  رد  هک  یتیاده  زا  ار  ام  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و 

.شاب نومنهر  اوقت  ریسم  هب  ار  ام  وا ، راب  تکاله  هار  فالخ  و  امرف ، تمارک  اوقت  ۀشوت  وا ، یهار 
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هب ار  ام  ایادخ ! .نکن  مهارف  تماقا  هاگیاج  وا  يارب  ام  یگدنز  نوؤش  رد  و  هدم ، رارق  ندش  دراو  هار  ام  ياه  لد  رد  وا  يارب  ایادـخ !
ییوج هراچ  ياه  هنیمز  هب  ار  ام  راد و  نامهاگن  نآ  زا  يدرک ، نامهاگآ  نوچ  و  زاس ، هاگآ  دـیارایب ، نامرظن  رد  لـطاب  زا  هک  هچنآ 

هب شیارگ  ببـس  هک  یتـلفغ  باوـخ  زا  ار  اـم  و  نک ، ماـهلا  اـم  هب  مینک ، هداـمآ  وا  هیلع  دـیاب  هک  ار  هچنآ  و  نادرگ ، اـنیب  وا  ربارب  رد 
.نادرگوکین تقیفوت  هب  وا ، اب  گنج  رد  ار  ام  نداد  يرای  و  امرف ، رادیب  تسوا 

.امرف فطل  شا  هلیح  نتسکش  مهرد  يارب  ام  هب  و  زاس ، راشرس  شلمع  راکنا  ندرک و  ّدر  زا  ار  ام  ياه  لد  ایادخ !

صرح زا  ار  وا  و  نک ، عطق  ام  زا  ار  شدـیما  و  نادرگب ، اـم  زا  ار  ناطیـش  ّطلـست  هطلـس و  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
.امرف عفد  ام  یهارمگ  هب  ندیزرو 

زا ّمعا  نامناگیاسمه  ناکیدزن و  ناـشیوخ و  اـم و  لـها  نادـنزرف و  نارداـم و  ناردـپ و  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
هدنرادزاب یهاگهانپ  هدـننک و  ظفح  يژد  و  مکحم ، یهاگیاج  رد  ناطیـش  نوچ  یکانرطخ  دوجو  زا  ار  هنمؤم  نانز  و  نمؤم ، نادرم 

.نک اطع  وا  دض  رب  هدنّرب  ياه  هحلسا  و  ناشوپب ، هدنراد  هاگن  ياه  هرز  وا ، نایز  عفد  يارب  ار  نانآ  هد و  رارق 

تقیقح هب  و  دزرو ، یم  صالخا  تتینادحو  هب  و  دهد ، یم  یهاوگ  تیراگدرورپ  هب  هک  ار  یـسک  هد  رارق  اعد  نیا  لومـشم  ایادـخ !
.دیوج يرای  وا  هیلع  ینّابر ، مولع  تخانش  يارب  وت  زا  و  دنک ، یم  ینمشد  ناطیش  اب  تیگدنب 

دـصق هک  يراک  ره  زا  و  نز ، مه  هب  هدیـشیدنا  هک  يریبدـت  ره  و  دـنبب ، هدرک  زاب  هک  یهار  ره  و  ياشگب ، هدز  هرگ  ار  هچنآ  ایادـخ !
.نک تسس  هدرک  مکحم  ار  هچ  ره  و  راد ، شزاب  هدرک 

ار شهاگهانپ  و  زاس ، لطاب  ار  شگنرین  و  هد ، تسکش  ار  شرکشل  ایادخ !
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.لام كاخ  هب  ار  شا  ینیب  و  نک ، ناریو 

ام هاگ  ره  و  مینکن ، يوریپ  وا  زا  دبیرفب  ار  ام  نوچ  ات  نک  رانکرب  شناتسود  رامـش  زا  و  هد ، رارق  شنانمـشد  کلـس  رد  ار  ام  ایادخ !
يارب تسام ، یهن  يوریپ  ار  هک  ره  میهد و  روتـسد  وا  اب  ینمـشد  هب  تسام  روتـسد  يوریپ  ار  هک  ره  و  میهدـن ، شباوج  دـناوخب ، ار 

.میهد دنپ  وا  تعاطا  زا  نتشادزاب 

نانمؤم و مامت  ام و  ناردارب  ام و  لها  ام و  و  تسرف ، دورد  وا  ةزیکاپ  كاپ و  لها  رب  و  نالوسر ، دیـس  ایبنا و  متاخ  دّمحم  رب  ایادـخ !
تبـسن ار  ام  ياعد  و  شخب ، ناما  میهاوخ  یم  ینمیا  وت  زا  نآ ، میب  زا  هچنآ  زا  و  هد ، هانپ  مییوج  یم  هانپ  نآ  زا  هچنآ  زا  ار  تاـنمؤم 

ظفح ام  يارب  میدرک  شومارف  ار  هچنآ  و  امرف ، اطع  ام  هب  مینک ، یم  تلفغ  شتـساوخرد  زا  ار  هچنآ  و  ونـشب ، مینک  یم  اعد  هچنآ  هب 
راـگدرورپ يا  .نک  باجتـسم  ار  ناـمیاعد  .هد  لاـقتنا  ناـمیا  لـها  ياـه  هبتر  ناگتـسیاش و  تاـجرد  هب  نآ  ببـس  هب  ار  اـم  و  نک ،

! نایناهج
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تیفاع الب و  ياعد 18 

، تتمحر زا  ار  ما  هرهب  سپ  ینادرگ ؛ یم  نم  زا  هک  تتبیصم  الب و  رب  و  ینک ، یم  رّدقم  هک  یبوخ  تشونرس  رب  ساپس  ار  وت  ایادخ !
تخبدـب مراد  تسود  هک  هچنآ  ببـس  هب  هجیتن  رد  هک  نکم ؛ رـصحنم  يا  هدرک  تیانع  نم  هب  اـیند  یگدـنز  رد  هک  یتیفاـع  نیا  رد 

ار بش  ای  مناسر ، یم  بش  هب  نآ  رد  ار  زور  هک  یتیفاع  رگا  و  دوش ، تخبـشوخ  مرادـن ، شوخ  هک  هچنآ  رطاـخ  هب  يرگید  و  موش ،
سپ ددرگ ، یمن  فرط  رب  هک  تسا  ینیگنـس  راـب  شیپاـشیپ  و  دوش ، یمن  عـطق  هک  تسا  ییـالب  همّدـقم  مناـسر ، یم  زور  هب  نآ  رد 

يدوبان انف و  شنایاپ  هک  يزیچ  اریز  نکفا ؛ ریخأت  هب  يا  هتخادـنا  شیپ  ار  هچنآ  و  زادـنا ، شیپ  يا ، هتخادـنا  ریخأـت  هب  میارب  ار  هچنآ 
دورد شلآ  دّمحم و  رب  و  دشاب ، یمن  مک  كدنا و  تسا ، یگشیمه  اقب و  شتبقاع  هچنآ  دیآ و  یمن  باسح  هب  ناوارف  رایـسب  تسا ،

.تسرف
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ناراب تساوخرد  ياعد 19 

مامت رد  تنیمز ، يابیز  هایگ  يارب  هک  يربا  زا  نارتسگب ؛ ام  رب  ناوارف  بآ و  ُرپ  ناراب  هب  ار  تتمحر  و  تسرف ، ناراب  ام  يارب  ایادـخ !
.هدش هداد  قوس  فارطا  اه و  هیحان 

ناگتشرف و  نک ، هدنز  اه  هفوکش  نتفکش  اب  ار  تا  هدرم  ياه  نیمزرـس  و  راذگ ، ّتنم  هویم  ندیـسر  ندمآ و  راب  هب  اب  تناگدنب  رب  و 
و عیسو ، شهوبنا  یناوارف و  هک  یناراب  ریگ ؛ هاوگ  تدوخ  بناج  زا  هتسویپ ، دنمدوس و  یناراب  نداتـسرف  اب  ار  تا  هدنـسیون  راوگرزب 
زا نآ  ببس  هب  و  ینک ، هدنز  تسا ، هدرم  هایگ  نیمز و  زا  هچ  ره  ناراب ، نآ  هب  ات  دشاب  دوز  عیرـس و  شندمآ  دنت و  رایـسب  شندیراب 
زا یشخب ، تعسو  ار  اه  يزور  ناراب ، نآ  تکرب  زا  و  يرآ ، نوریب  تسا ، یندمآ  نیمز  لد  زا  هچنآ  و  ینادرگزاب ، ار  اه  هتفر  تسد 

سردایرف و یناراب  ام  يارب  ایادخ ! .دـبیرفن  شقرب  و  دـشابن ، كدـنا  شناراب  هک  ناّرغ  ریگارف و  اراوگ ، شخب ، تّذـل  هتـشابنا ، يربا 
هایگ نآ  ۀلیسو  هب  هک  ناوارف  عیسو و  یناراب  و  نمد ، تشد و  ةدننک  زبسرـس  و  هایگ ، ةدننایور  یناراب  تسرف ؛ یطحق  ةدننک  فرطرب 
هتفر نیب  زا  شهایگ  فلع و  هک  ینیمز  یکـشخ  یگدرم و  نآ ، ۀـیاس  رد  ینادرگزاـب و  ّومن  دـشر و  ۀـصرع  هب  ار  هداتـسیا  دـشر  زا 

.ینک ناربج 
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و يزاس ، ناور  ار  اهرهن  و  ینک ، رپ  نآ  زا  اه  هاچ  و  ییاـمرف ، ریزارـس  بآ  اـه  هّپت  زا  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  تسرف  یناراـب  ار  اـم  ایادـخ !
ياه يزور  و  یهد ، تّوق  طاشن و  ار  تاقولخم  ناـیاپراهچ و  و  ینک ، نازرا  اهرهـش  ماـمت  رد  ار  اـه  تمیق  و  یناـیورب ، ار  ناـتخرد 

.ییازفیب ام  يورین  هب  ورین  و  يزاس ، ریش  رپ  ار  اه  ناتسپ  و  ینایورب ، ار  تعارز  و  ینک ، لماک  ام  يارب  ار  هزیکاپ 

، هدم رارق  باذع  ام  رب  ار  شناراب  و  نکم ، سحن  موش و  ام  رب  ار  نآ  يدرـس  و  زاسم ، نیگآرهز  مرگ و  داب  ام  رب  ار  ربا  ۀیاس  ایادـخ !
.نادرگم روش  خلت و  ام  يارب  ار  شبآ  و 

.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  انامه  شخب ؛ يزور  نیمز  اه و  نامسآ  تکرب  زا  ار  ام  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !

هدیدنسپ لامعا  قالخا و  مراکم  رد  ياعد 20 

.هد رارق  نیقی  نیرترب  ار  منیقی  ناسر و  نامیا  نیرت  لماک  هب  ار  منامیا  تسرف و  دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !

اه لمع  نیرتهب  هب  ار  ملمع  اـه و  ّتین  نیرتهب  هب  ار  متّین  ناـسرب و  لاـمعا  نیرتهب  هب  ار  ملمع  اـه و  ّتین  نیرتهب  هب  ار  مّتین  ادـنوادخ !
هب ار  مداـسف  هد و  رارق  تمالـس  تّحـص و  ۀـنودرگ  رد  تتمحر  هب  ار  منیقی  نادرگ و  لـماک  تفطل  هب  ار  مـتّین  ایادـخ ! .زاـس  یهتنم 

.نک حالصا  تتردق 

رد و  نک ، تیافک  دنک ، یم  تیلوغـشم  یمرگرـس و  راچد  نآ  هب  هّجوت  هچنآ  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ 
هب نآ  رطاخ  هب  ارم  هک  یفادـها  رد  ار  مراگزور  و  ینک ، یم  یـسرپزاب  نم  زا  نآ  اب  طابترا  رد  تمایق  يادرف  هک  ریگراـک  هب  يروما 

.راد فورصم  يدروآ  دوجو 

و نکم ، ـالتبم  تسا  نآ  نیا و  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  تشاد  مشچ  هب  ارم  و  هد ، تعـسو  نـم  رب  ار  تـیزور  نـک و  رگناوـت  ارم  و 
.زاس مدنمجرا 

یکین ریخ و  و  نکم ، هابت  يدنسپدوخ  هب  ار  متدابع  و  هد ، رارق  تیگدنب  رادم  رب  و  زاسم ، راتفرگ  یشک ، ندرگ  یـشکرس و  هب  ارم  و 
هبترم دنلب  هفیرش و  قالخا  و  نکم ، دوبان  تنم  هب  ندش  هدولآ  اب  ار  نآ  زاس و  يراج  مدرم  مامت  يارب  نم  تسد  هب  ار 
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.راد مهاگن  یشورفرخف  زا  شخبب و  نم  هب 

تـسپ مدوخ  دزن  هزادنا  نامه  هب  هک  نآ  رگم  نکم ، دنلب  مدرم  دزن  يا  هبترم  هجرد و  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادـخ !
.ینک داجیا  میارب  ینطاب  يراوخ  هزادنا ، نامه  هب  هک  نآ  رگم  نکم ، داجیا  میارب  يراکشآ  تّزع  و  ینادرگ ،

هار و  منکن ، ضوع  رگید  یـشور  اب  ار  نآ  هک  زاس  دنم  هرهب  هتـسیاش  یتیاده  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
.مزرون کش  نآ  رد  هک  نک  تیانع  نم  هب  يراوتسا  ّتین  و  موشن ، فرحنم  نآ  زا  هک  نک  مبیصن  یّقح 

ناتـسب ار  مناج  دوش ، ناطیـش  هاگارچ  دـهاوخب  مرمع  هک  یماگنه  و  دور ، راک  هب  وت  تعاـط  رد  مرمع  هک  یماداـم  راد ، هدـنز  ارم  و 
.دوش راوتسا  مکحم و  نم  هب  تبسن  تمشخ  ای  دریگ ، یشیپ  نم  رب  تترفن  ینمشد و  هک  نآ  زا  شیپ 

متایح هاگ  هصرع  رد  ار  یتمالم  لباق  بیع  و  ینک ، شحالصا  هک  نیا  زج  راذگم ، نم  دوجو  رد  ار  یـشنزرس  لباق  تلـصخ  ایادخ !
.ییامرف شلماک  هک  نیا  زج  راذگم ، صقان  نم  رد  ار  یتمارک  و  ینادرگ ، شیوکین  هک  نیا  زج  نکم ، اهر 

هب ار  نانمـشد  ۀنیک  تدـش  هد : رییغت  نم  عفن  هب  مرامـش ، یم  هک  ییاه  تلـصخ  نیا  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
و یتـسود ، هب  ار  ناـکیدزن  ینمـشد  و  ناـنیمطا ، هب  ار  حالـص  لـها  تمهت  ینامگدـب و  و  تّدوم ، هب  ار  نازواـجتم  دـسح  و  تبحم ،

ندـش تسرد  هب  ار  ناراکبیرف  یتسود  و  يرای ، هب  ار  ناکیدزن  نتـشاذگ  رای  یب  اـهنت و  و  يراـتفر ، شوخ  هب  ار  ناـشیوخ  تفلاـخم 
.ّتینما ینیریش  هب  ار  ناراکمتس  زا  سرت  یخلت  و  هنامیرک ، ياتفر  هب  ار  نانیشنمه  ندرک  ّدر  و  یتسود ،

هلداجم هب  نم  اب  هک  یسک  ّدض  رب  و  هریچ ، بلاغ و  دنک  یم  متـس  نم  هب  هک  یـسک  رب  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
ییوج هراچ  دـنز ، یم  مگنرین  هک  یـسک  هیلع  و  هد ، رارق  زوریپ  دزرو ، یم  ینمـشد  نم  اـب  هک  یـسک  رب  و  اـیوگ ، ناـبز  دزیخ  یمرب 

هیلع و  امرف ، تیانع  تردق  دنک  یم  متس  نم  هب  هک  یسک  ربارب  رد  و  شخب ،
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هب دـنک  یم  دـیدهت  ارم  هک  یـسک  تسد  زا  و  اـمرف ، تمحرم  بیذـکت  ناوـت  دـنک ، یم  تبیغ  دـهد و  یم  مانـشد  نم  هب  هک  یـسک 
قیفوـت دـنک ، یم  تیادـه  تسار  هار  هب  ارم  هک  نآ  زا  و  هد ، يربناـمرف  قـیفوت  درب ، یم  باوـص  هار  هب  ارم  هک  نآ  زا  و  راد ، تمـالس 

.نک تیانع  يوریپ 

هب هک  یسک  ربارب  رد  نداتسیا  راد : راوتسا  رادیاپ و  مهاوخ  یم  وت  زا  هک  يروما  نیا  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
هب نداد  ازج  یبوخ ، یکین و  اب  هتـسج  يرود  نم  زا  هک  یـسک  هب  نداد  شاداپ  یهاوخریخ ، تحیـصن و  حالـس  اب  هدرک  تناـیخ  نم 

هلـص و اب  هدرک ، هطبار  عطق  نم  اب  هک  یـسک  هب  تبـسن  ندرک  یفالت  شـشخب ، لذـب و  اب  هتخاس ، مورحم  شیاـطع  زا  ارم  هک  یـسک 
مـشچ یبوخ و  ربارب  رد  ساپـس ، ندروآ  اج  هب  وا ، زا  ندرک  دای  وکین  اب  هدرک ، تبیغ  نم  زا  هک  یـسک  اب  ندـیزرو  تفلاخم  دـنویپ ،

.يدب زا  یشوپ 

تنیز رویز و  هک  ناشوپب  نم  هب  ار  ناراکزیهرپ  تنیز  و  ياراـیب ، ناگتـسیاش  رویز  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
هدنکارپ ندرک  عمج  هنتف ، شتآ  ندرک  شوماخ  مشخ ، ندروخورف  تلادع ، شرتسگ  تسا : روما  نیا  رد  ناراکزیهرپ  ناگتـسیاش و 

، يراتفر شوخ  ینتورف ، ییوخ ، مرن  اه ، ناسنا  بویع  ندناشوپ  مدرم ، بوخ  ياهراک  ندرک  راکـشآ  مدرم ، نیب  حالـصا  ناگدـش ،
ریغ هب  ندرک  یبوخ  شنزرـس ، كرت  ناـسحا ، یکین و  باـختنا  تلیـضف ، يوـس  هب  نتفرگ  یـشیپ  یقـالخا ، شوـخ  راـقو ، شمارآ ،

راتفر راتفگ و  ندرمش  دایز  دشاب و  دایز  دنچ  ره  مبوخ ، رادرک  راتفگ و  نتسناد  كدنا  دشاب ، نیگنـس  هچرگ  ییوگ ، قح  قحتـسم ،
لها زا  نتـشادرب  تسد  و  ناناملـسم ، اب  یهارمه  و  تترـضح ، زا  متعاـطا  ماود  هب  ار  روما  نیا  ۀـمه  و  دـشاب ، كدـنا  دـنچ  ره  مدـب ،

.نک لماک  دنریگ ، یم  راک  هب  ار  نید  رد  یگتخاس  يأر  هک  نانآ  و  تعدب ،

ریپ هک  یماگنه  ار ، يزور  نیرت  خارف  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
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تیگدنب زا  تلاسک  یتسس و  هب  ارم  و  امرف ، مبیصن  مدش  هدنامرد  هتسخ و  هک  ینامز  ار ، تیورین  نیرتدنمورین  و  هد ، رارق  میارب  مدش 
ادج وت  زا  هک  یـسک  اب  ندرک  یهارمه  هب  هن  و  تیتسود ، فالخ  ندش  راچد  هب  هن  و  تهار ، تخانـش  زا  ییانیبان  هب  هن  و  نکن ، التبم 

.هتشگ هارمه  وت  اب  هک  یسک  زا  ندش  ادج  هب  هن  و  هدش ،

نامز و  مهاوخب ، وت  زا  زاـین  ماـگنه  هب  و  منک ، هلمح  نانمـشد  هب  تترـضح  کـمک  اـب  ترورـض  ماـگنه  هک  هد  رارق  مناـنچ  ایادـخ !
.ملانب وت  هاگرد  هب  تنکسم ، یگدنامرد و 

ام ربارب  رد  ینتورف  يراسکاخ و  هب  .موش  رطضم  هک  یماگنه  تدوخ ، ریغ  زا  نتـساوخ  کمک  نکم : ناحتما  روما  نیا  هب  ارم  ایادخ !
هب ات  موش ، سرت  راـچد  هک  یتقو  تترـضح ، ریغ  هاـگرد  هب  ندرک  يراز  هب  .میآ  راـتفرگ  یتسد  یهت  هب  هک  یناـمز  تدوجو ، ياوس 

.مدرگ وت  بناج  زا  ییانتعا  یب  ینادرگ و  يور  تمعن و  عنم  يراوخ و  قحتسم  روما  نیا  رطاخ 

ۀشیدنا تیگرزب و  دای  ار  همه  دزادنا ، یم  نم  لد  رد  دسح  ینامگدب و  لطاب و  يوزرآ  زا  ناطیـش  هچنآ  نانابرهم ! نیرت  نابرهم  يا 
سومان هب  ازـسان  ای  ییوگدـب  شحف و  زا  دـنک ، یم  يراـج  مناـبز  رب  هچنآ  و  هد ، رارق  تنمـشد  هیلع  حرط  میمـصت و  و  تتردـق ، رد 

تساپـس و دـمح و  هب  نخـس  ار  همه  تساهنیا ، هیبش  هچنآ  يرـضاح و  هب  مانـشد  ای  یبیاغ ، نمؤم  تبیغ  ای  لطاب ، تداهـش  ای  مدرم ،
.هد رارق  تیاه  تمعن  ندرمش  تناسحا و  هب  رارقا  تتمعن و  رکش  تمیظعت و  رد  نتفر  ورف  و  تیانث ، رد  هغلابم 

رد منکن ، متـس  يرگید  رب  و  ییاـناوت ، نم  زا  شعفد  هب  هک  یلاـح  رد  دوشن ، متـس  نم  رب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
هک یلاح  رد  موشن ، تسد  یهت  و  يدنمورین ، نم  تیادـه  رب  هک  یلاح  رد  موشن  هارمگ  و  يرداق ، نم  زا  شنتـشاد  هاگن  رب  هک  یلاح 

يرگناوت هک  یلاح  رد  منکن ، نایغط  و  تسوت ، دزن  نم  يزور  یخارف 
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.تسوت بناج  زا  نم 

دزن يزیچ  .مدرک  دامتعا  تناسحا  هب  و  مقاتشم ، تتـشذگ  هب  و  مدرک ، يور  تشـشخب  بناج  هب  و  مدمآ ، تشزرمآ  يوس  هب  ایادخ !
زج يزیچ  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مدرک ، يرواد  دوخ  هیلع  هک  نیا  زا  سپ  و  موش ، تشـشخب  راوازـس  نآ  رطاـخ  هب  هک  تسین  نم 

.نک ناسحا  نم  هب  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  سپ  تسین ؛ میارب  تناسحا 

هب تسا  رت  هدیدنـسپ  هک  يروما  هب  و  هد ، مقیفوت  شور  نیرت  هزیکاپ  هب  و  امرف ، ماهلا  نم  هب  ار  اوقت  نک و  میایوگ  تیاده ، هب  ایادخ !
.ریگ مراک 

.مشاب هدنز  نآ  يانبم  رب  مریمب و  نآ  ساسا  رب  هک  هد  رارق  تنییآ  رب  ارم  و  رب ، هار  نیرتهب  هب  ارم  ایدخ !

زا و  یتسرد ، باوص و  لـها  و  نک ، دـنم  هرهب  يور  هناـیم  زا  یگدـنز  روما  ماـمت  رد  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
.امرف میزور  ار  باذع  هاگنیمک  زا  تمالس  تمایق و  زور  يراگتسر  و  هد ، رارق  تا  هتسیاش  ناگدنب  زا  و  ریخ ، هب  نایامنهار  ةرمز 

ار وا  هک  هچنآ  نم  سفن  زا  نم  سفن  يارب  نک و  تفایرد  دوخ  يارب  دـهد ، یم  تاجن  ییاهر و  ار  وا  هک  هچنآ  نم  سْفَن  زا  ایادـخ !
.ینک شظفح  وت  هک  نیا  رگم  تسا ؛ تکاله  ضرعم  رد  نم  سفن  انامه  .راذگ  یقاب  دنک  یم  حالصا 

رگا و  ینم ، دمآ  تفر و  ّلحم  وت  دننک ، ممورحم  يرد  ره  زا  رگا  و  ینم ، یـشوخ  لد  ۀیام  هریخذ و  وت  موش ، نیگهودنا  رگا  ایادخ !
هچ ره  يارب  و  تسوت ، دزن  شلدب  ضوع و  دور ، متـسد  زا  هچنآ  و  تسوت ، دوجو  زا  میهاوخ  کمک  مریگ ، رارق  یتخـس  راشف و  رد 

.تسوت تسد  هب  شرییغت  يراد ، دنسپان  ار  هچنآ  ره  و  تسوت ، شیپ  حالصا  ۀیام  دوش ، دساف 

زا شیپ  و  يرگناوت ، هب  تساوخرد ، زا  لبق  و  تیفاع ، هب  الب  زا  شیپ  ایادخ !
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، نک مبیصن  ار  تمایق  زور  ینمیا  و  امرف ، تیافک  ناگدنب  رازآ  يراوشد ، یتخس و  زا  ارم  و  راذگ ، ّتنم  نم  رب  تیاده  هب  یهارمگ ،
.امرف اطع  نم  هب  ار  بوخ  وکین و  ندرک  داشرا  و 

ارم تیراوگرزب ، هب  و  هد ، شرورپ  ارم  تتمعن  هب  و  نک ، عفد  نم  زا  دوخ  فطل  هب  ار  رورـش  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادـخ !
رب روما  هک  ینامز  و  ناشوپب ، نم  رب  ار  تیدونـشخ  تعلخ  و  هد ، ياج  تهانپ  ۀیاس  رد  و  امرف ، اوادم  ارم  تناسحا  هب  و  نک ، حالـصا 

راچد اه  نییآ  نوچ  و  شنیرت ، هزیکاپ  هب  دوش ، هبتـشم  میارب  لامعا  هک  یماگنه  و  شنیرتزیمآ ، تیاده  هب  دوش ، لکـشم  مهبم و  نم 
.راد مقفوم  شنیرت ، هدیدنسپ  هب  دنوش ، فالتخا 

و نادرگ ، ما  هبترم  دنلب  یتسرپرـس ، نسح  هب  و  يارایب ، تیافک  جات  هب  ار  مدوجو  كرات  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
راوشد و ار  میگدنز  و  امرف ، اطع  نم  هب  وکین  شمارآ  و  نکم ، مشیامزآ  یگدـنز  روما  رد  شیاشگ  هب  و  شخب ، تیادـه  قدـص  ارم 
و مهد ، یمن  رارق  مداقتعا  رد  يدض  وت  يارب  نم  انامه  راجنهان ، خلت و  یندنادرگرب  نادرگم ؛ رب  نم  هب  ار  میاعد  و  هدم ، رارق  تخس 

.مناوخ یمن  یهیبش  دننامه و  وت  اب 

نآ رد  تکرب  هب  ار  مییاراد  و  راد ، هاگن  ندش  فلت  زا  ار  میزور  و  رادزاب ، فارـسا  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادـخ !
.ناسرب تیاده  هار  هب  منک ، یم  جرخ  لام  نآ  زا  هچنآ  رد  یکین  ریخ و  يارب  ارم  و  نک ، نوزفا 

یمن نامگ  هک  ییاج  زا  ار  میزور  و  نک ، تیافک  راک  بسک و  يراوشد  یتخـس و  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
.مشکن شود  هب  ار  بسک  ياه  لابو  ینیگنس  و  منامن ، زاب  تیگدنب  زا  يزور  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  ات  امرف ، تیانع  میرب 

هب مسرت ، یم  هچنآ  زا  و  نک ، مهارف  میارب  تتردق  هب  مبلط ، یم  ار  هچنآ  ایادخ !
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.هد مهانپ  تتّزع 

زا هک  اـمرفم  تسپ  یتسدـگنت  هب  ار  متلزنم  ردـق و  و  نک ، ظـفح  يرگناوـت  هب  ار  میوربآ  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
راتفرگ دنک  یم  میاطع  هک  یسک  يرازگساپس  هب  ات  مبلطب ، ییاطع  تیاه  هدیرفآ  رارـشا  ناَدب و  زا  مهاوخب ، يزور  تناراوخ  يزور 

.نارگید هن  یمعنم ، اطع و  ّیلوتم  وت  هک  نآ  لاح  و  مدرگ ، راچد  دتسیا  یم  زاب  نم  هب  ندرک  اطع  زا  هک  یسک  شنزرس  هب  و  موش ،

هب دهز  ياضف  رد  هک  یتغارف  شیاسآ و  دوش ، فرصم  تدابع  رد  هک  یتمالـس  تحـص و  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
نم يزور  دـشاب ، رود  طیرفت  طارفا و  زا  هک  ییاوقت  ییاسراپ و  و  دوش ، هتفرگ  راک  هب  لـمع  رد  هک  یتفرعم  شناد و  و  دـیآ ، مراـک 

.امرف

هب ندیـسر  يارب  ار  میاـههار  و  هد ، قّقحت  تتمحر  هب  دـیما  رد  ار  میوزرآ  و  هد ، ناـیاپ  تشـشخب  وـفع و  هب  ار  مرمع  تدـم  ایادـخ !
.نادرگ وکین  ار  مرادرک  لاوحا ، مامت  رد  و  زاس ، راومه  تیدونشخ 

تیرادربنامرف يارب  تلهم  راگزور  رد  و  هد ، يرادیب  تدای  يارب  يربخ  یب  تاقوا  رد  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادـخ !
.زاس لماک  میارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نآ ، ببس  هب  نک و  راومه  زاب و  تتّبحم  يوس  هب  یناسآ  هار  میارب  و  ریگ ، راک  هب 

زا یکی  رب  وا  زا  سپ  و  يداتـسرف ، تناگدنب  زا  یکی  رب  وا  زا  شیپ  هک  يدورد  نیرترب  دننام  تسرف ؛ دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
.امرف ظفح  شتآ  ۀجنکش  زا  تتمحر  هب  ارم  و  نک ، اطع  یبوخ  ترخآ  ایند و  رد  ار  ام  و  یتسرف ، یم  تیاه  هدیرفآ 
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هانگ زا  ینارگن  هودنا و  موجه  ياعد 21 

هک ینیـشن  مه  سپ  هدرک ؛ ییاهنت  راچد  ارم  اهاطخ  كانـسرت ! ۀثداح  زا  ناگدنب  ظفاح  يا  و  ناوتان ! درف  ةدـننک  زاین  یب  يا  ایادـخ !
، دشاب یمن  میارب  يا  هدنهد  ورین  و  ما ، هدش  ناوتان  تمـشخ  لمحت  زا  و  تسین ، میارب  دنک  عفد  نم  زا  ار  اهاطخ  باذع  لابو و  ورزو 

.درادن دوجو  مسرت  يارب  یشخب  مارآ  و  مکیدزن ، كانلوه  بسانمان و  يرادید  مهنآ  تمایق ، گرم و  تقو  هب  ترادید ، سرت  رب  و 

يزاس مناوتان  رگا  و  دهد ؟ یم  يرای  ارم  یـسک  هچ  يراذگب  میاهنت  رگا  و  دـهد ؟ یم  مناما  وت  ربارب  رد  یـسک  هچ  یناسرتب  ارم  رگا 
؟ دنک یم  تیوقت  ارم  یسک  هچ 

زج ار  هدـش  هتـساوخ  و  دـشخب ، یمن  ناما  زوریپ  زج  ار  هدروخ  تسکـش  و  دـهد ، یمن  هاـنپ  راـگدرورپ  زج  ار  هدرورپ  ِنم  ادـخ ! يا 
.دنک یمن  کمک  راتساوخ 

شلآ دـمحم و  رب  سپ  تسوت ، يوس  هب  هاـگهانپ  هاـگزیرگ و  و  تسوت ، ةدارا  تسد  هب  بابـسا  لـیاسو و  نآ  ماـمت  نم ! يادـخ  يا 
تگرزب ناسحا  زا  ارم  اـی  ینادرگب ، نم  زا  ار  تمیرک  يور  رگا  ایادـخ ! .نک  اور  ار  ما  هتـساوخ  و  هد ، هاـنپ  ار  مزیرگ  تسرف ، دورد 

زا کـی  چـیه  هب  یباـی ، تسد  يارب  یهار  یلـسگب ، نـم  زا  ار  تدـنویپ  ۀتـشر  اـی  يزرو ، غـیرد  نـم  زا  ار  تـیزور  اـی  ینک ، مورحم 
، وت ةدنب  نم  هک  ارچ  منکن ؛ ادیپ  یسر  تسد  وت  يرای  هب  زج  تسوت ، شیپ  هچنآ  رب  و  مباین ، وت  زج  میاهوزرآ 
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يراج نم  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد  وت  مکح  .تسین  نم  يارب  ینامرف  وت  نامرف  اب  تسوت ، تسد  هب  مراـیتخا  .ماوت  ةدارا  ۀـضبق  رد  و 
ۀطیح زا  زواجت  تعاطتـسا  و  تسین ، وت  تنطلـس  يورملق  زا  نتفر  نوریب  يورین  ارم  .تسا  تلادع  نیع  نم  ةرابرد  تریدقت  و  تسا ،

تتعاـط و هب  زج  تسوت  دزن  هچنآ  هب  و  مسر ، یمن  تیدونـشخ  هب  و  مرادـن ، ار  تیتسود  بلج  ناوت  و  درادـن ، دوجو  میارب  تتردـق 
.مبای یمن  تسد  تتمحر ، لضف 

عفد يدوس و  بلج  رب  تترـضح  کمک  اـب  زج  دوخ  يارب  .ماوت  رادـقم  یب  راوخ و  ةدـنب  هک  یلاـحرد  مدرک ، بش  حبـص و  ایادـخ !
هچنآ سپ  منک ؛ یم  فارتعا  مریبدت  یمک  و  میورین ، یناوتان  هب  .مهد  یم  تداهش  متفگ ، دوخ  ةرابرد  هچنآ  هب  .مرادن  تردق  ینایز 

، ناوتان لیلذ ، اون ، یب  ةدـنب  نم  هک  اریز  زاس ؛ لماک  يا ، هدومرف  اطع  تا  هدـنب  نیا  هب  هک  ار  هچنآ  و  نک ، افو  يداد  هدـعو  نم  هب  ار 
.ماوت هب  هدنهانپ  ناسرت و  تسد ، یهت  رادقم ، یب  کچوک ، دنمدرد ،

رد تناسحا  هب  و  نکم ، راکـشومارف  يدرک ، اطع  نم  هب  هچنآ  رد  دوخ  دای  هب  تبـسن  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
ای مشاب ، یـشوخ  رد  دـنچ  ره  .نکم  دـیماان  دـتفا  ریخأت  هچرگ  میاعد ، تباجا  زا  و  زاسم ، ربخ  یب  لـفاغ و  يا  هدیـشخب  نم  هب  هچنآ 
ای مشاب  ییاراد  رد  تمعن ، ای  مشاب  یگراچیب  یتسدگنت و  رد  الب ، ای  مشاب  هبناج  همه  تمالس  رد  هافر ، ای  مشاب  یتخس  رد  یشوخان ،

.يرگناوت ای  مشاب  یتسدیهت  رد  تنحم ،

هب متالاح  ماـمت  رد  ار  مساپـس  و  تترـضح ، ضحم  ار  مندوتـس  و  تدوخ ، يارب  ار  میاـنث  تسرف و  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
ینک یم  ممورحم  اـیند  رد  هچنآ  رب  و  موـشن ، لاحـشوخ  ینک ، یم  میاـطع  میاـیند  زا  هـچنآ  هـب  اـت  هد ، رارق  تکراـبم  دوـجو  رطاـخ 
رود يارب  ار ، مدوجو  ریگراک و  هب  ینک  یم  لوبق  نم  زا  هک  یلامعا  رد  ار  مندب  و  نابسچب ، مبلق  هب  ار  تیاوقت  و  مدرگن ، نیگهودنا 

هب هک  یفالخ  ره  زا  ندنام 
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زا يا  هّرذ  هب  تبـسن  و  مشاـب ، هتـشادن  تسود  ار  تمـشخ  زا  يا  هرذ  اـت  راد ، لوغـشم  تیگدـنب  تعاـط و  هب  دـیآ ، یم  نـم  بناـج 
.مزرون مشخ  تیدونشخ 

دوخ زا  ساره  میب و  هب  و  زاس ، لوغـشم  دوخ  دای  هب  و  نک ، یلاـخ  تیتسود  يارب  ار  ملد  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
تیوس هب  ِياههار  نیرت  بوبحم  رد  و  هد ، شلیم  تتعاـط  بناـج  هب  و  نک ، شدـنمورین  تیوس  هب  تبغر  قوش و  هب  و  هد ، شطاـشن 

.نادرگ مار  تسوت  دزن  هچنآ  هب  تبسن  نتشاد  تبغر  هب  ار  وا  میگدنز  ةرود  مامت  رد  و  زاس ، شناور 

یتردق ارم  و  هد ، رارق  تتشهب  رد  ار  میاج  و  تیدونـشخ ، رد  ار  مدورو  و  تتمحر ، بناج  هب  ار  مرفـس  ما و  هشوت  ار  تیاوقت  ایند ، زا 
.منک لمح  ناج  شود  هب  ار  تیدونشخ  راب  مامت  هک  شخب 

هب نتفرگ  سنا  و  ناشوپب ، ملد  رب  ار  تناگدنب  رارش  زا  تشحو  سابل  و  هد ، رارق  تسوت  دزن  هچنآ  رد  ار  ملیم  و  تیوس ، هب  ار  مزیرگ 
.راد ینازرا  نم  هب  ار  تتعاط  لها  تناقشاع و  تدوخ و 

سنا و  لد ، شمارآ  هکلب  نکم ؛ ناـنآ  بناـج  هب  ار  مزاـین  يور  .هدـم و  رارق  تمعن  ّتنم و  نم  رب  يرفاـک  راکدـب و  چـیه  دوس  هب  و 
.هد رارق  تناگدنب  زا  ناگدیزگرب  و  دوخ ، ةدهعرب  ار  مراک  نتفرگ  ماجنا  يزاین و  یب  و  ناج ،

هکنانچ تیارب  لمع  هب  و  تیوس ، هب  ندیزرو  قوش  هب  و  هد ، رارق  ناشیا  رای  نیشنمه و  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
.تسا ناسآ  وت  رب  متفگ  هک  همه  نآ  ققحت  و  ییاناوت ، يراک  ره  رب  وت  انامه  راذگ ؛ ّتنم  نم  رب  يدنسپ  یم  يراد و  تسود 
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روما يراوشد  یتخس و  ياعد 22 

راک و نآ  رب  تییاناوت  و  يرتاناوت ، راک  نآ  هب  نم  زا  تدوخ  هک  يا  هداهن  نم  ةدهع  رب  ار  مسفن  حالـصا  نوچ  يراوشد  راک  ایادخ !
یتسردنت لاح  رد  ار  تیدونشخ  و  امرف ، اطع  نم  هب  دنک  یم  دونـشخ  نم  زا  ار  وت  هک  يزیچ  سپ  تسا ؛ نم  ییاناوت  زا  شیب  نم ، رب 

.نک تفایرد  نم  زا  ما ،

تناگدنب هب  ارم  نکم و  عنم  ار  میزور  سپ  تسین ؛ یتسد  گنت  رب  تردق  و  تبیـصم ، رب  ییابیکـش  و  تقـشم ، رب  تقاط  ارم  ایادـخ !
ار متحلـصم  مروما  مامت  رد  و  رگنب ، تمحر  رظن  اب  نم  هب  و  شاب ، نم  زاس  راک  روآرب و  ار  متجاـح  ییاـهنت  هب  دوخ  هکلب  راذـگماو ؛

تـسا نآ  رد  نم  تحلـصم  هک  يراـک  هب  و  موـش ، زجاـع  میاـهراک  نداد  قـقحت  زا  يراذـگاو ، دوـخ  هـب  ارم  رگا  اریز  ریگ ؛ رظن  رد 
رگا و  دـنزاس ، ممورحم  یتسرف ، مناشیوخ  هانپ  هب  رگا  و  دـنرگنب ، نم  هب  ییور  شرت  اب  يراذـگاو ، تناگدـنب  هب  ارم  رگا  و  مزیخنرب ،

.دننک شهوکن  هزادنا  زا  شیب  و  دنراذگ ، رایسب  ّتنم  نم  رب  و  دنهد ، رسدرد  رپ  كدنا و  ییاطع  دننک ، اطع 

دزن هک  هچنآ  هب  و  زاـس ، هداـشگ  ار  متـسد  تیرگناوـت ، هب  هد و  مدـنلب  ۀـبترم  تیگرزب  هب  و  نک ، مزاـین  یب  تناـسحا  هب  سپ  ایادـخ !
.امرف مزاین  یب  تسوت 

مناهانگ زا  و  هد ، ییاهر  دسح  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
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زا هچنآ  رد  ار  میدونـشخ  و  اـمرف ، دوخ  ۀـجوتم  ار  متبغر  لـیم و  و  نادرگم ، مریلد  یـصاعم  رب  و  هد ، زیهرپ  اـه  مارح  زا  و  راد ، مزاـب 
يا هدومرف  ناسحا  و  يا ، هدیـشخب  نم  هب  يراوگرزب  يور  زا  و  يا ، هدرک  میزور  هچنآ  رد  ارم  و  هد ، رارق  دـسر  یم  نم  هب  وت  بناج 

.هد رارق  هتفای  ناما  هداد و  هانپ  ینتفایان ، تسد  هدیشوپ ، هدش ، تسارح  ظوفحم ، متالاح ، مامت  رد  ارم  و  هد ، تکرب 

رب تتعاط  تاهج  زا  یتهج  رد  تناگدنب ، زا  يا  هدنب  ای  دوخ  يارب  هچنآ  مامت  ماجنا  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
نآ هب  متردق  ناوت و  و  دوش ، تسـس  نآ  زا  میورین  و  دشاب ، ناوتان  شماجنا  زا  مندـب  رگا  و  هد ، قیفوت  يا  هدومرف  بجاو  مزال و  نم 
زا مراگدرورپ ! يا  فیلکت ، نآ  و  مشاب ، هدرک  شـشومارف  ای  مشاب  شدای  هاوخ  دشاب ، هتـشادن  ار  شـشیاجنگ  ملانم  لام و  و  دـسرن ،
زا تا  هعـساو  تمحر  و  تمیظع ، ياطع  زا  ار  نآ  ما ، هدرک  تلفغ  شماجنا  زا  نم  و  يا ، هتـشاذگ  نم  باـسح  هب  هک  دـشاب  يروما 
نآ زا  يزیچ  هک  نک  ادا  نم  بناـج  زا  يا  هنوـگ  هب  ار  فیلاـکت  نآ  مراـگدرورپ ! يا  یمیرک ، رگناوـت  وـت  هـک  نـک  ادا  نـم  بناـج 

.ییازفیب میاه  يدب  رب  و  ینک ، مک  میاه  یبوخ  زا  دیاین  مزال  منک ، یم  تاقالم  ار  وت  هک  يزور  ات  دنامن ، نم  ةدهعرب 

هک ییاج  ات  امرف ، میزور  تدوخ  يارب  لمع  مهنآ  لمع ، رد  تبغر  لـیم و  مترخآ  يارب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
قوش رـس  زا  هک  یتروص  هب  و  دوش ، هریچ  نم  رب  میاـیند  هب  تبـسن  یتبغر  یب  هک  يا  هنوگ  هب  و  مباـیب ، مبلق  زا  ار  لـمع  نیا  یتـسرد 
مدرم نایم  رد  نآ  ۀلیسو  هب  هک  شخب  نم  هب  يرون  و  منام ، ناما  رد  اه  يدب  زا  باذع ، زا  سرت  میب و  زا  و  مروآ ، اج  هب  ار  اه  یبوخ 

مکحم و داقتعا  نامیا و  ینشور  هتفای ، ییاهر  اه ، ههبش  کشا و  زا  نآ  ببـس  هب  و  مبای ، هار  شغورف  اب  یکیرات  رد  و  منک ، یگدنز 
.مروآ تسد  هب  راوتسا 

قایتشا و  باذع ، هودنا و  سرت و  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
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یم هانپ  وت  هب  نآ  زا  هک  يزیچ  يراوشد  و  مناوخ ، یم  نآ  رطاـخ  هب  ار  وت  هچنآ  تّذـل  اـت  اـمرف ، میزور  ار  هدـش  هداد  هدـعو  شاداـپ 
.مبایب مروآ ،

.شاب نابرهم  نم  ياه  هتساوخ  ندروآرب  هب  سپ  یناد ؛ یم  دنک  یم  حالصا  ارم  مترخآ ، ایند و  راک  زا  هچنآ  ایادخ !

رد هک  ییاه  تمعن  رطاخ  هب  يرازگرکـش  مهنآ  تیرازگ ، رکـش  رد  یهاتوک  ماگنه  و  تسرف ، دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادـخ !
هنامیکح ماکحا  هب  رارقا  و  تربارب ، رد  ندوب  میلست  هک  ار  قح  يدومرف ، تیانع  نم  هب  يرامیب  تمالس و  و  یتخس ، شیاسآ و  نامز 

ربارب رد  مهنآ  مبایرد ؛ نطاب  شمارآ  يدونشخ و  میسن  مدوجو  زا  ات  نک ، میزور  تسا  رکش  رد  مندیزرو  یهاتوک  هب  فارتعا  تا و 
، مشخ يدونشخ و  و  ّتینما ، سرت و  لاح  رد  هک  يروما  رد  هفیظو  يادا  تسا ، بجاو  نم  رب  تترضح  هب  تبسن  هک  يا  هفیظو  يادا 

.دیآ یم  شیپ  دوس  نایز و  و 

تناسحا زا  يا  هّرذ  يارب  تناگدنب  زا  کی  چیه  هب  ات  نک  میزور  دسح  زا  هنیـس  تمالـس  تسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
ای ایند ، ای  نید  رد  تناگدـنب  زا  يدـحا  رب  ار ، تیاه  تمعن  زا  یتمعن  چـیه  هک  ییاج  ات  و  مزرون ، دـسح  يدرک ، تیانع  اـهنآ  هب  هک 

يا و هناگی  منک ، وزرآ  دوخ  يارب  وت  يوس  زا  و  وت ، فطل  هب  ار  نآ  زا  رترب  هک  نآ  زج  منیبن ؛ تحار  ای  یخارف  اـی  اوقت ، اـی  تمـالس 
.تسین تیارب  یکیرش 

يدونـشخ و لاح  رد  ترخآ ، ایند و  رد  ار  اه  شزغل  زا  زیهرپ  و  اهاطخ ، زا  يراددوخ  تسرف و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادـخ !
يواـسم ناـسکی و  دوش ، یم  دراو  نم  رب  مشخ  يدونـشخ و  زا  هک  هچنآ  هب  تبـسن  منورد  تلاـح  هک  يروط  هب  اـمرف ؛ میزور  مشخ 
يدونـشخ تعاط و  ریغ  هچنآ  رب  نانمـشد  ناتـسود و  قح  رد  ار  وت  يدونـشخ  مشاب و  تتعاط  هب  ةدـننک  لمع  هک  یلاـح  رد  دـشاب ،

، ددرگ دیماان  شیوس  هب  مسفن  ياوه  ندمآ  نییاپ  متبغر و  زا  متسود  و  دشاب ، نمیا  مروج  متس و  زا  منمـشد  ات  مهد ، حیجرت  تسوت 
شیاسآ لاح  رد  هناصلخم  ار  وت  هک  هد  رارق  نانآ  زا  ارم  و 

ص:137

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


.يراوگرزب ةدوتس  وت  انامه  هدنامرد ؛ نیصلخم  ندناوخ  دننام  دنناوخ ، یم 

نآ رب  رکش  تیفاع و  ياعد 23 

و راد ، مظوفحم  تتیفاع  هب  و  ریگارف ، تتیفاع  هب  ار  میاپارـس  و  ناشوپب ، نم  رب  ار  تتیفاع  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
نم رب  ار  تتیفاع  و  شخبب ، نم  هب  ار  تتیفاع  و  هد ، هقدـص  نم  رب  تتیفاع  هب  و  نک ، مزاـین  یب  تتیفاـع  هب  و  راد ، میمارگ  تتیفاـع  هب 

.زادنیم ییادج  تتیفاع  نم و  نیب  ترخآ  ایند و  رد  و  نادرگ ، هتسیاش  میارب  ار  تتیفاع  و  نارتسگب ،

مندب رد  هک  یتیفاع  هدنوش ؛ نوزفا  رترب ، شخبافش ، هدننک ، زاین  یب  یتیفاع  هد ؛ تیفاع  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
.ترخآ ایند و  تیفاع  دنک ، دیلوت  تیفاع 

میب و  تیارب ، ساره  و  مروما ، رد  تیعطاق  و  ملد ، رد  ییانیب  مندب و  نید و  رد  تمالـس  ّتینما و  یتسردنت و  هب  راذگ ، ّتنم  نم  رب  و 
.یتشاد رذحرب  نآ  زا  ارم  هچنآ  هب  تبسن  تینامرفان  زا  يرود  و  يداد ، نامرف  نم  هب  تتعاط  زا  هچنآ  رب  ورین  ناوت و  و  تترضح ، زا 

ترایز رب  و  داب ، وا  لآ  رب  وا و  رب  تتاکرب  تمحر و  دورد و  هک  تلوسر  ربق  تراـیز  و  هرمع ، ّجـح و  هب  راذـگ  تنم  نم  رب  ایادـخ !
لوبقم ار  ترایز  نآ  لاس و  همه  ملاسما و  رد  يرادب ، هدنز  ارم  هک  یتقو  ات  هشیمه  مالسلا ،  مهیلع  تلوسر  تیب  لها  روبق 
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.هد رارق  دوخ  دزن  میارب  يا  هتخودنا  و  تهاگشیپ ، رظن  روظنم  هدیدنسپ و  و 

هداشگ تنید  میقتسم  ياههار  يارب  ار  ملد  و  نک ، ایوگ  تترـضح  هب  تبـسن  کین ، شیاتـس  رکذ و  رکـش و  ساپـس و  هب  ار  منابز  و 
و نارادـناج ، ریاس  و  رهز ، نودـب  تاناویح  و  رادرهز ، ناروناج  ّرـش  زا  و  هدـش ، هدـنار  ناطیـش  زا  هد  هانپ  ار  منادـنزرف  ارم و  و  امرف ،
ناوتان و ره  رـش  و  هدرورپزان ، نارذگ  شوخ  ره  رـش  و  رگمتـس ، هاشداپ  ره  رـش  و  شکرـس ، ناطیـش  ره  رـش  زا  و  روش ، مشچ  مدرم 

ربارب رد  هک  سنا  نج و  ره  ّرـش  زا  و  کیدزن ، رود و  ره  رـش  و  گرزب ، کچوک و  ره  رـش  و  هیامورف ، ماقم و  یلاع  ره  ّرـش  و  يوق ،
.یتسار هار  رب  وت  انامه  .يراد  تسد  هب  ار  شرایتخا  مامز  وت  هک  يا  هدنبنج  ره  رش  زا  و  درک ، اپرب  ار  یگنج  شتیب ، لها  تربمایپ و 

رود نم  زا  ار  شگنرین  و  نادرگب ، نم  زا  ار  وا  دـنک ، يدـب  گنهآ  نم  هب  تبـسن  هک  ره  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
نم ندـید  زا  ار  شمـشچ  ات  هد  رارق  شیور  شیپ  یعنام  و  نادرگرب ، شهاگولگ  هب  ار  شرکم  و  نک ، عفد  نم  زا  ار  شرـش  و  زاـس ،
لـال نم  ةراـبرد  وـگتفگ  زا  ار  شناـبز  و  ینک ، لـفق  نم  داـی  زا  ار  شلد  و  يزاـس ، رک  نـم  راـتفگ  ندینـش  زا  ار  شـشوگ  و  روـک ،

و يزادــنا ، يراوـخ  دــنب  ندرگ  شندرگ ، رب  و  ینکــشب ، ار  شیگرزب  و  ینک ، راوـخ  ار  شتّزع  و  یبوــکب ، ار  شرــس  و  ینادرگ ،
هراوس هدایپ و  اه ، ماد  اهدنب ، ینمشد ، دسح ، ییوج ، بیع  تبیغ و  هنعط و  ّرـش و  نایز و  مامت  زا  ارم  و  یـشاپب ، مه  زا  ار  شییایربک 

.ییاناوت ریذپان  تسکش  وت  انامه  يراد ؛ نمیا  شا 

ردامو ردپ  ياعد 24 

مالس تاکرب و  تمحر و  اهدورد و  نیرترب  هب  ار  نانآ  و  تسرف ، دورد  شکاپ  تیب  لها  رب  و  تا ، هداتـسرف  هدنب و  دّمحم  رب  ایادخ !
.نادرگ صوصخم  دوخ ،

! نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  .هد  صاصتخا  تترضح  بناج  زا  دورد  و  دوخ ، دزن  نتشاد  یمارگ  هب  ار  مردام  ردپ و  ایادخ !

نآ ۀمه  شناد  و  امرف ، ماهلا  نم  هب  تسا ، بجاو  نم  رب  ناشیا  قوقح  زا  هچنآ  شناد  و  تسرف ، دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
شنتـسناد هب  هچنآ  ماـجنا  يارب  و  ریگ ، راـک  هب  يا  هدرک  ماـهلا  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  هب  ارم  سپـس  روآ ؛ مهارف  میارب  ار  هبجاو  قوـقح 

یقوقح ساسا  رب  ندرک  تمدخ  زا  ممادنا  و  دورن ، متسد  زا  يا  هتخومآ  نم  هب  هک  يزیچ  نتـسب  راک  هب  ات  هد ، قیفوت  ینک  یم  میانیب 
.دوشن نیگنس  يا ، هدومرف  ماهلا  نم  هب  هک 

نامه تسرف ؛ دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  و  يداد ، تفارـش  شکرابم  دوجو  هب  ار  ام  هکناـنچ  تسرف ؛ دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
.يدومرف بجاو  مدرم  ةدهعرب  ام  دوس  هب  یّقح  شترضح  ببس  هب  هک  ناس 

، منک یکین  نابرهم  يردام  نوچمه  ود  ره  هب  و  مسرتب ، راکمتس  هاشداپ  زا  ندیـسرت  دننام  مردام  ردپ و  زا  هک  هد  رارق  منانچ  ایادخ !
هب ار  میراکوکین  تعاطا و  و 
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ات نادرگ  رت  کـنخ  هنـشت ، ۀـقیاذ  رد  اراوگ ، تبرـش  زا  ما ، هنیـس  زوس  يارب  و  رت ، نیریـش  هدولآ  باوـخ  باوـخ  زا  مرظن  رد  ناـنآ ،
قح رد  ار  ناشیا  يراکوکین  و  مراد ، مّدقم  دوخ  يدونشخ  رب  ار  اهنآ  يدونـشخ  .مهد و  حیجرت  دوخ  ۀتـساوخ  رب  ار  ود  ره  ۀتـساوخ 

.مروآ باسح  هب  كدنا  دشاب ، رایسب  دنچ  ره  ناشیا  ةرابرد  ار  دوخ  يراکوکین  و  مرامش ، دایز  دشاب ، كدنا  دنچ  ره  دوخ ،

ود ره  هب  ار  ملد  و  امرف ، مرن  نانآ  هب  تبـسن  ار  میوخ  و  نیـشنلد ، هزیکاپ و  ار  مراتفگ  و  هتـسهآ ، نانآ  رـضحم  رد  ار  میادص  ایادـخ !
.نادرگ زوسلد  نابرهم و  شمرن و  ارادم و  لها  ود  ره  هب  تبسن  ارم  و  زاس ، نابرهم 

هب تبسن  نم  یکدوک  رد  ار  هچ  ره  و  امرف ، تیانع  ازج  نم  تشاد  یمارگ  ربارب  رد  و  هد ، شاداپ  نم  شرورپ  ساپ  هب  ار  نانآ  ایادخ !
.راد روظنم  نانآ  قح  رد  دنتشاد ، روظنم  نم 

نم ةدهع  رب  نانآ  زا  هک  یقح  ای  هداد ، خر  اهنآ  هب  تبـسن  نم  زا  يدنـسپان  راک  ای  هدیـسر  ناشیا  هب  رازآ  نم  بناج  زا  هچنآ  ایادخ !
هب اه ، يدـب  ةدـننک  لیدـبت  يا  هد ، رارق  ناشاه  یبوخ  ینوزفا  ناشماقم و  يدـنلب  و  ناشناهانگ ، نتخیر  بجوم  ار  همه  هدـش ، عیاض 

.اه یبوخ  هب  شربارب  نیدنچ 

یقح ای  دندرک ، يور  هدایز  نم  هب  تبـسن  يراک  رد  ای  دنتفر ، نوریب  هزادنا  زا  نم  اب  نتفگ  نخـس  رد  مردام ، ردپ و  ار  هچنآ  ایادخ !
راثن ود  ره  رب  ار  اهنآ  مامت  و  مدیـشخب ، نانآ  هب  ار  همه  دـندرک ، یهاـتوک  نم  هب  تبـسن  ار  یبجاو  اـی  دندیـشک ، یهاـبت  هب  نم  زا  ار 

زا ناشندـمآ  هاتوک  رد  دوخ ، هب  تبـسن  ار  ناـنآ  نم  اریز  يرادرب ؛ ناـنآ  شود  زا  ار  نآ  لاـبو  رزو و  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  و  مدرک ،
یـضاران دـنا  هداد  ماجنا  ما  هرابرد  هچنآ  زا  و  مناد ، یمن  راگنا  لهـس  دوخ  ةرابرد  ناشیراکوکین  رد  ار  نانآ  منک و  یمن  مهتم  مقح 

.متسین

ناشناسحا و  رت ، بجاو  نانآ  رب  نم  قح  زا  نم ، رب  نانآ  قح  نم ! راگدرورپ  يا 
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دراو ندرک  یفالت  ةریاد  هب  تلادع ، ساسا  رب  ار  نانآ  هک  نیا  زا  تسا  رت  میظع  نم  هب  تبسن  ناشتمعن  و  رت ، نیرید  رت و  شیپ  نم  هب 
متیبرت هب  هک  يدـیدم  راگزور  منک ، نینچ  رگا  نم ! يادـخ  يا  .منک  راـتفر  دـندرک ، راـتفر  نم  اـب  ار  هچنآ  دـننام  ناـنآ  اـب  اـی  منک ،

شیاشگ نم  یگدنز  رد  ات  دنتفرگ ، گنت  دوخ  رب  همه  نآ  و  دندرک ، لمحت  نم  يرادهاگن  رد  هک  یتخس  تمحز  دندوب و  لوغشم 
نانآ زا  هک  یقوقح  مرادن  تردق  نم  و  دننک ، تفایرد  نم  زا  لماک  روط  هب  ار  دوخ  قح  دنناوتب  هک  تسا  دیعب  دوش !؟ یم  هچ  دـشاب 

و تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  سپ  مروآ ؛ اج  هب  ود  نآ  هب  تبـسن  ار  تمدخ  ۀفیظو  و  منک ، كرادـت  هدـش ، بجاو  نم  ةدـهعرب 
يارب ارم  دـننک ! ور  وا  هب  هک  یـسک  رت  هدـنیامن  هار  ياو  هد  يرای  نانآ  قح  يادا  رب  ارم  دـنهاوخ ! يراـی  وا  زا  هک  یـسک  نیرتهب  يا 

ازج ۀمانرب  رد  و  دوش ، یم  هداد  ازج  هدش  بکترم  هچنآ  رطاخ  هب  یناسنا  ره  هک  يزور  و  نک ، تیانع  قیفوت  ردام  ردپ و  هب  تمدـخ 
.هدم رارق  دنردام  ردپ و  ّقاع  هک  نانآ  ةرمز  رد  ارم  دوش ، یمن  متس  نانآ  هب 

هب ار  تنمؤم  ناگدنب  ناردام  ناردپ و  هک  يزیچ  نیرترب  هب  ار  مردام  ردـپ و  و  تسرف ، دورد  وا  لسن  رب  شلآ و  دـمحم و  رب  ایادـخ !
! نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  هد ، صاصتخا  يداد ، صاصتخا  نآ 

.ربم مدای  زا  مزور ، تاعاس  زا  یتعاس  ره  رد  و  مبش ، تاقوا  زا  یتقو  رد  و  میاهزامن ، یپ  رد  ار  ناشیا  دای  ایادخ !

هنودرگ رد  نم ، هب  ناشناسحا  رطاخ  هب  ار  نانآ  و  زرمایب ، ناـنآ  يارب  میاـعد  تکرب  هب  ارم  تسرف و  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
نانآ و  اجرباپ ، راوتسا و  يدونشخ  وش ؛ دونشخ  اهنآ  زا  نانآ ، ّقح  رد  متعافش  رطاخ  هب  و  یعطق ، مزال و  یـشزرمآ  هد ؛ رارق  شزرمآ 

.ناسرب تمالس  ياهاج  هب  نتشاد  یمارگ  اب  ار 

رارق ترفغم  دروم  اهنآ  زا  شیپ  ارم  رگا  و  هد ، رارق  نم  عیفش  ار  اهنآ  سپ  هتفرگ ، یـشیپ  نم  رب  اهنآ  هب  تبـسن  تشزرمآ  رگا  ایادخ !
نانآ عیفش  ارم  سپ  يا ، هداد 
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تمعن میظع و  ناـسحا  ياراد  وت  اـنامه  مییآ ؛ درگ  تتمحر  شزرمآ و  هاـگیاج  تتمارک و  يارـس  رد  تیناـبرهم ، وـترپ  رد  اـت  اـمرف 
.ینانابرهم نیرت  نابرهم  وت  و  یمیدق ،

نادنزرف ةرابرد  ياعد 25 

ایند و رد  مندـش  دـنم  هرهب  هب  و  نم ، زا  يوریپ  يارب  ناشندومن ، هتـسیاش  هب  راذـگ و  تنم  نم  رب  منادـنزرف ، ندـنام  یقاـب  هب  ایادـخ !
و ازفیب ، نم  رطاـخ  هب  اـهنآ  یگدـنز  تّدـم  و  نک ، ینـالوط  نم  دوـس  هب  ار  ناـشرمع  ایادـخ ! راذـگ ، تنم  نـم  رب  ناـشیا  زا  ترخآ 

تمالـس هب  میارب  ار  ناشقالخا  اه و  نییآ  اه و  ندب  و  زاس ، دـنمورین  نم  يارب  ار  ناشناوتان  و  نک ، تیبرت  نم  عفن  هب  ار  ناشلاسدرخ 
، نم تسد  هب  نم و  يارب  و  نک ، تیانع  هبناج  همه  تمالـس  مراد ، مامتها  نآ  هب  هک  ناشراک  ره  اضعا و  ناـج و  رد  اـهنآ  هب  و  راد ،
قشاع و تناتـسود  هب  تبـسن  و  دوخ ، رادربنامرف  و  اونـش ، انیب ، ریـصب و  راکزیهرپ ، راکوکین ، ار  نانآ  .اـمرف و  ناوارف  ار  ناـنآ  يزور 

.هد رارق  زرو  هنیک  دناعم و  تنانمشد ، هب  طابترا  رد  و  هاوخریخ ،

نانآ هب  ار  مسلجم  و  نک ، نوزفا  نانآ  هب  ار  مراـبت  اـمرف ، تسار  ناـنآ  ۀلیـسو  هب  ار  ما  یجک  و  دـنمورین ، ناـنآ  هب  ار  مدوجو  ایادـخ !
ندـش اور  رب  نانآ  ببـس  هب  ارم  و  نک ، تیافک  ناشیا  ۀلیـسو  هب  ار  میاهراک  نم  دوبن  رد  و  راد ، هدـنز  ناـنآ  هب  ار  مداـی  و  هد ، تنیز 

قاع و هدننک و  نایصع  هن  هد ؛ رارق  عیطم  میقتـسم و  میارب  و  هدنروآ ، يور  و  نابرهم ، قشاع و  نم  هب  تبـسن  ار  نانآ  هد ، يرای  مزاین 
دوخ بناج  زا  ارم  و  امرف ، يرای  ناشّقح  رد  یکین  ندرک و  بدا  تیبرت و  رد  ارم  و  راکاطخ ، فلاخم و 
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.زاس مروای  مهاوخ  یم  وت  زا  هچ  نآ  رد  ار  نانآ  و  هد ، رارق  ریخ  میارب  ار  نآ  و  شخب ، رسپ  دالوا  نانآ  رب  هوالع 

نآ هب  هچنآ  باوث  رد  ار  ام  و  يدومرف ، یهن  رما و  ام  هب  و  يدیرفآ ، ار  ام  وت  هک  ارچ  هد ؛ هانپ  هدش  هدنار  ناطیـش  زا  ار  ملـسن  ارم و  و 
و دنک ، یم  گنرین  ام  اب  هک  يداد  رارق  ینمـشد  ام  يارب  و  يدرک ، دیدهت  يدومرف  یهن  نآ  زا  هچنآ  باذع  هب  و  بیغرت ، يدرک  رما 

شناور نامنوخ  ياهرذگهر  رد  و  يداد ، شیاج  نامیاه  لد  رد  تسین ، ّطلست  وا  رب  هزادنا  نآ  هب  ار  ام  هک  يداد  یطّلست  ام  رب  ار  وا 
باذع زا  ار  ام  .دنک  یمن  شومارف  ار  ام  وا  مینک ، شومارف  ار  وا  رگا  و  دوش ، یمن  لفاغ  ام  زا  وا  میزرو ، تلفغ  وا  زا  ام  رگا  یتخاس ،

.دناسرت یم  وت  ریغ  زا  و  دهد ، یم  ینمیا  وت 

تاوهـش هب  ار  ام  .دراد  زاب  نآ  زا  ار  ام  مینک ، يا  هتـسیاش  راک  دـصق  نوچ  و  دـنک ، ریلد  نآ  رب  ار  ام  مینک ، یتشز  راک  گنهآ  نوچ 
یم فلخت  دناشن ، نامیوزرآ  هب  رگا  و  دیوگ ، یم  غورد  دهد ، هدعو  ام  هب  رگا  .دنک  یم  اپرب  ام  يارب  ار  اه  ههبـش  يانب  و  دبلط ، یم 

.دزادنا یم  شزغل  هب  ار  ام  ینکن ، نامظفح  شداسف ، زا  رگا  و  دنک ، یم  هارمگ  ار  ام  ینادرگن ، ام  زا  ار  شگنرین  وت  رگا  و  دنک ،

ۀلیسو هب  ات  يراد  زاب  ام  زا  ار  وا  تهاگشیپ ، هب  نامیاعد  ترثک  ببس  هب  ات  نک  بولغم  تتنطلس  اب  ام  هب  تبـسن  ار  شا  هطلـس  ایادخ !
.میریگ رارق  وا  ّرش  زا  ناگدش  ظفح  ةرمز  رد  شگنرین  زا  وت ،

ممورحم يا  هدرک  تنامـض  میارب  ار  شتباجا  هک  اعد  تباجا  زا  و  روآرب ، ار  متاجاح  همه  و  نک ، اطع  ار  میاه  هتـساوخ  مامت  ایادخ !
نم هب  دوش  محالـصا  ثعاب  مترخآ  ایند و  رد  هچنآ  ره  و  امرفم ، عنم  يا  هداد  روتـسد  نآ  هب  ارم  هک  تهاگرد  زا  ار  میاـعد  و  نکم ،

رد و  مدرک ، ناهنپ  ای  مدومن  راکشآ  متشاد ، هدیشوپ  ای  مدرک  راهظا  دش ، مشومارف  هچنآ  مدرک و  دای  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  نک ؛ تیانع 
هب هک  نانآ  هد ؛ رارق  ناگدننک  حالصا  زا  ارم  مراد ، وت  زا  هک  یتساوخرد  ببس  هب  روما  نیا  مامت 
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.دندشن تفطل  زا  مورحم  وت  رب  لّکوت  اب  و  دندش ، نابایماک  رامش  رد  وت ، زا  ناشتساوخرد 

، دندش تتزع  هب  هدنهانپ  و  دنا ، هدرب  راشرـس  دوس  وت  اب  يادوس  زا  و  دـنا ، هتفرگ  وخ  وت  هب  ندروآ  هانپ  هب  هک  هد  رارق  ینانآ  زا  ارم  و 
تزع تخت  هب  هدمآرد  يراوخ  رادـم  زا  وت  ۀلیـسو  هب  و  يداد ، تعـسو  نانآ  رب  تمرک  دوج و  هب  تریگارف  ناسحا  زا  لالح  قزر  و 

زا وت ، يانغ  هب  و  دنتفای ، هبناج  همه  تمالس  تبیصم ، الب و  زا  تتتمحر ، هب  و  دندش ، هدنهانپ  تتلادع  هب  روج ، متس و  زا  و  دنتـسشن ،
تیاده و ریخ و  هب  تتعاط ، هب  و  دندنام ، ظوفحم  اهاطخ ، اه و  شزغل  ناهانگ و  زا  وت  ياوقت  هب  و  دندیـسر ، يرگناوت  هب  یتسدـیهت 

تتمحر راوج  رد  دناوت ، ياه  تیـصعم  ةدننک  اهر  دش ، داجیا  عنام  لیاح و  ناهانگ  نانآ و  نیب  تتردق  هب  و  دـنتفای ، قیفوت  یتسرد ،
.دننکاس

نادرم ناملسم و  نانز  نادرم و  مامت  هب  و  هد ، هانپ  خزود  باذع  زا  ار  ام  و  نک ، اطع  ام  هب  تتمحر  قیفوت  هب  ار  روما  نیا  ۀمه  ایادخ !
ناگدـنب هب  وت  انامه  امرف ! اطع  ناهج  نآ  ناـهج و  نیا  رد  متـساوخ ، وت  زا  منادـنزرف  دوخ و  يارب  ار  هچنآ  دـننام  ناـمیا ، اـب  ناـنز  و 

و نک ، تیانع  هنسح  ایند  نآ  ایند و  نیا  رد  ار  ام  و  یمیحر ، نابرهم و  هدنزرمآ ، هدنشخب و  اناد ، اونش و  اعد ، ةدننک  تباجا  کیدزن ،
.امرف ظفح  خزود  باذع  زا 
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ناتسود ناگیاسمه و  ياعد 26 

، دنفلاخم ام  نانمشد  اب  هاگآ و  ام  قح  هب  هک  مناتسود  ناگیاسمه و  ةرابرد  ارم ، یتسرپرس  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
تقالخا نساحم  نتفرگ  ارف  تا ، هقیرط  شور و  نتـشاد  اپرب  امرف : قفوم  روما  نیا  هب  ار  نانآ  ریگ و  هدـهع  هب  تیتسرپرـس  نیرترب  هب 

نتـشاد ناـهنپ  ناـشرفاسم ، ندرک  تیادـه  ناـشرامیب ، تداـیع  ناـش ، یتسدـگنت  ندرک  ناربـج  ناـشناوتان ، هب  ندـناسر  دوـس  يارب 
اب ناشیا  هب  ناسحا  ناشیگدنز ، جاتحیام  رد  نانآ  هب  ندرک  کمک  بوخ  ناشمولظم ، هب  نداد  يرای  ناشبویع ، ندناشوپ  ناشرارـسا ،

.ناشتساوخرد زا  شیپ  تسا  مزال  نانآ  يارب  هچنآ  ندرک  اطع  ناوارف ، ششخب  تورث و  لام و 

، منک رظن  فرص  شـشخب  تشذگ و  اب  ناشراکمتـس  زا  مهد و  شاداپ  یبوخ  یکین و  هب  ار  ناشراکدب  هک  هد  رارق  نانچ  ارم  ایادخ !
، مشوپب ناشیاطخ  زا  مشچ  هنافیفع  منک ، یتسرپرـس  يراکوکین  اـب  ار  ناـشمامت  مریگ ، راـک  هب  ار  یناـمگ  شوخ  ناـنآ  همه  ةراـبرد 

ماود هناهاوخریخ  مزاس ، رهاظ  نانآ  رب  ار  دوخ  یتسود  ناهنپ  رد  مروآ ، تقر  نانآ  ةدـیدالب  رب  هنانابرهم  مشاب ، مرن  نانآ  اب  هناـنتورف 
، منک یم  تیاعر  دوخ  ناصوصخم  يارب  هچنآ  منادـب ، مزال  نانآ  يارب  مناد ، یم  مزـال  دوخ  ماوقا  يارب  هچنآ  مهاوخب ، ار  ناـشتمعن 

.منک تیاعر  نانآ  يارب 
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ییاه هرهب  نیرت  لماک  و  امرف ، بیـصن  تروص  نیمه  هب  يراتفر  ناشیا ، بناج  زا  مه  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادـخ !
کین نم  رطاـخ  هب  اـت  اـمرف ، نوزفا  نم  لـضف  هب  ار  ناـشتفرعم  نم و  قح  رد  ار  ناشتریـصب  و  هد ، رارق  نم  يارب  تسا  ناـشیا  دزن  هک 

.نک باجتسم  ار  میاعد  نایناهج ! راگدرورپ  .موش  تخب  کین  نانآ  رطاخ  هب  زین  نم  و  دنوش ، تخب 

نارادزرم ياعد 27 

ار اهزرم  نانابهگن  تیورین  هب  و  زاـس ، راوتـسا  مکحم و  ار  ناناملـسم  ياـهزرم  تتّزع  هب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
.نک راشرس  لماک و  تیرگناوت  هب  ار  نانآ  يایاطع  و  شخب ، ییاناوت 

مـکحم و ار  ناـشبناوج  فارطا و  و  نـک ، اّرب  زیت و  ار  ناشحالــس  ازفیب و  ار  ناشدادـعت  و  تـسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
ناشاه یتخـس  و  ناسرب ، یپ  رد  یپ  ار  نانآ  ۀقوذآ  و  نک ، هار  هب  ور  ار  ناشراک  و  هد ، دـنویپ  مه  هب  ار  ناشعمج  و  زاس ، ریذـپانذوفن 

رظن ّتقد  ییوج ، هراچ  رد  ار  نانآ  و  هد ، ناشددـم  ییابیکـش  هب  و  زاس ، ناشدـنمورین  دوخ  يراـی  هب  و  شاـب ، زاـسراک  ییاـهنت  هب  ار 
.امرف تیانع 

زومایب و نانآ  هب  دـنناد ، یمن  ار  هچنآ  ناسانـشب و  ناـنآ  هب  دـنلهاج  نآ  هب  ار  هچنآ  و  تسرف ، دورد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
.نک ناشانیب  نآ  هب  تبسن  دنرادن ، شنیب  ار  هچنآ 

ۀـشیدنا و  ربب ، ناشرطاخ  زا  ار  راک  بیرف  رگ  هعدخ  يایند  دای  نمـشد ، اب  دروخرب  ماگنه  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
نکاسم زا  يا ؛ هدرک  مهارف  تشهب  رد  ار  هچنآ  و  هد ، رارق  ناشمـشچ  ربارب  ار  تشهب  نک و  وحم  ناشلد  ۀحفـص  زا  ار  زیگنا  هنتف  لام 

ناور ياهرهن  يورابیز و  نایروح  دنمجرا و  ياهارس  يدبا و 
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ناشناگدـید ربارب  رد  نوگانوگ ، ياه  هویم  اب  هارمه  هتخیوآ ، گرب  خاـش و  اـب  یناـتخرد  و  گـنراگنر ، ياـه  یندـیماشآ  اـب  هدـش ،
.دنارذگن شرطاخ  هب  ار  دروامه  زا  زیرگ  رکف  و  دنکن ، نمشد  هب  ندرک  تشپ  گنهآ  نانآ  زا  مادک  چیه  ات  نایامنب ،

گنج نمشد و  نیب  و  زاس ، ادج  ناشیا  زا  ار  ناراکبان  نآ  تردق  تسد  و  نکـش ، مه  رد  ار  ناشنانمـشد  روما ، نآ  ببـس  هب  ایادخ !
ناـش یگنج  نونف  رد  و  زادـنا ، يرود  ناـشاه  هقوذآ  ناـنآ و  ناـیم  و  نک ، رب  اـج  زا  ار  ناـشلد  ياهدـنب  و  زادـنا ، هلـصاف  ناـشرازفا 
سرت میب و  زا  ار  ناشلد  و  هاکب ، ناشدادعت  زا  و  امرف ، عطق  نانآ  زا  ار  کمک  و  نک ، ناشهارمگ  ناشدصقم  زا  و  زاس ، ناشنادرگرس 
هورگ ناشندروخ ، تسکـش  اب  و  دـنبب ، نانآ  هیلع  نخـس  زا  ار  ناشنابز  و  راد ، زاـب  نارادزرم  هیلع  ّتیلاّـعف  زا  ار  ناشتردـق  .نک و  رپ 

هک ار  یناسک  ياهوزرآ  نانآ ، ینوبز  يراوخ و  اب  و  زاس ، نارگید  تربع  ۀـیام  ار  نانآ  تسکـش  و  زاس ، هدـنکارپ  ار  ناشرـس  تشپ 
.نک عطق  دنیاهنآ  زا  سپ 

هب اـمرف ، عـطق  ار  ناشدنفـسوگ  واـگ و  ناـیاپراهچ و  لـسن  و  نک ، کـشخ  ار  ناـشنادرم  بلـص  و  زاـس ، مـیقع  ار  ناـشنانز  ایادـخ !
.هدم ندییور  تصخر  ناشنیمز  هب  و  ندیراب ، هزاجا  ناشنامسآ 

گنج زا  ار  ناشرطاخ  و  هد ، ینوزف  ار  ناشلاوما  و  زاس ، راوتسا  ار  ناشیاهرهش  و  شخب ، ورین  ار  ناناملـسم  ریبدت  روما  نیا  هب  ایادخ !
وت زج  نیمز  رـسارس  رد  ات  نک ؛ هدوسآ  تدوخ  زاین  زار و  تهج  ندرک  تولخ  يارب  نانآ  اب  رازراک  زا  و  تیگدـنب ، يارب  نمـشد  اب 

.دیاسن كاخ  هب  وت  يارب  زج  نانآ  زا  یتروص  و  دوشن ، شتسرپ 

هک یناگتـشرف  هب  دوخ  بناج  زا  ار  نانآ  و  رادـب ، دنتـسه  ناشربارب  رد  هک  یناکرـشم  اب  گنج  هب  ار ، ناناملـسم  زا  هیحان  ره  ایادـخ !
دوجو ثول  زا  ار  تنیمز  ناشتراسا ، نتشک و  اب  و  دنهد ، يرارف  نیمز  دابآ  ۀطقن  نیرترود  هب  ار  نانمـشد  ات  امرف ، ددم  دنیآرد  یپایپ 

وت هک  نیا  هب  دننک  رارقا  هک  نیا  ای  دنیامن ، كاپ  هدرک و  یلاخ  نانآ 

ص:162

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


.يرادن اتمه  ییاهنت و  تسین ، ییادخ  وت  ریغ  ییادخ و 

و هشبح ، و  رزخ ، و  كرت ، و  مور ، دنه و  زا  اهروشک ، ۀـمه  فارطا  رد  هدـب ؛ ّتیمومع  تنانمـشد  ۀـمه  رب  ار  تشونرـس  نیا  ایادـخ !
شناد هب  وت  و  تسا ، ناهنپ  ام  رب  ناشفاصوا  ناشن و  مان و  هک  نانآ  نیکرـشم ، فیاوط  رگید  هملاـید و  و  هبلاقـس ، و  راـبگنز ، و  هبون ،

.یهاگآ نانآ  هب  تتردق  هب  و  يا ، هدرک  هرامش  ار  نانآ  دوخ 

نتـساک زا  ناشددـع ، نتـساک  اب  ار  نانآ  و  زاس ، راتفرگ  ناکرـشم  رگید  هب  ناناملـسم  نیمزرـس  هب  یباـیتسد  زا  ار  ناکرـشم  ایادـخ !
.رادزاب ناناملسم  هیلع  ناشندمآ  درگ  زا  نانآ ، ندرک  هدنکارپ  اب  و  شاب ، ریگولج  ناناملسم 

و زاس ، لفاغ  ییوج  هراچ  زا  ار  ناشبولق  و  نک ، هرهب  یب  ییاـناوت  زا  ار  ناـشاه  ندـب  و  زاـس ، یهت  شمارآ  زا  ار  ناـشاه  لد  ایادـخ !
زا یباذع  اب  تناگتشرف  زا  یهاپس  و  ناسرتب ، ناریلد  ندیبوک  زا  ار  نانآ  .نک  تسـس  مالـسا  لاجر  ربارب  رد  نداتـسیا  زا  ار  ناشمادنا 

و ینک ، عطق  ار  ناـشناینب  ببـس  نیا  هب  اـت   (1) يداد ، ماجنا  ردـب  گنج  زور  هک  يراک  دـننام  زیگنارب ؛ ناـنآ  هیلع  ار  تیاـه  باذـع 
.ینک هدنکارپ  ار  ناشتّیعمج  و  يزاس ، نک  هشیر  ار  ناشتکوش 

نآ رب  هتـسویپ  و  ربورف ، نیمز  هب  ار  ناشاهرهـش  و  نک ، طولخم  اه  يرامیب  هب  ار  ناشکاروخ  (2) و  ابو ، هب  ار  نانآ  ياه  بآ  ایادـخ !
و هد ، رارق  نیمز  نیرترود  نیرت و  یلاخ  رد  ار  نانآ  ۀـقوذآ  و  نابوکب ، یلاس  کشخ  یطحق و  هب  و  نارابب ، گـیر  گنـس و  اـهرهش 

.زاس راچد  كاندرد  يرامیب  و  مئاد ، یگنسرگ  هب  ار  اهنآ  و  نک ، عنم  نانآ  تظافح  زا  ار  نیمز  نآ  ياهژد 

تهورگ بزح و  و  رترب ، تـنید  اـت  دـنک ، گـنج  ناـنآ  اـب  تتّنـس  ناوریپ  زا  يدـهاجم  اـی  تـنییآ ، لـها  زا  يا  هدـنمزر  ره  ایادـخ !
تناتسود بیصن  و  رتدنمورین ،
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نانیـشنمه نارای و  وا  يارب  و  شاب ، راد  هدـهع  ار  شیزوریپ  و  زاس ، اّیهم  شیارب  ار  راـک  و  روآ ، شیپ  یناـسآ  ار  وا  دـشاب ، رت  لـماک 
لام و ایند و  هب  قوش  شتآ  و  زاس ، دنم  هرهب  یمّرخ  طاشن و  هب  ار  وا  و  امرف ، لماک  ار  شدـمآرد  و  نک ، يوق  ار  شتـشپ  و  نیزگرب ،

.يادزب شرطاخ  زا  ار  دنزرف  نز و  دای  و  هد ، هانپ  ییاهنت  هودنا  زا  و  ناشن ، ورف  وا  زا  ار  لانم 

، راد شهاگن  ندیسرت ، زا  و  امرف ، شهارمه  ار  تمالس  (2) و  وش ، راد  هدهع  ار  شتیفاع  (1) و  نک ، باختنا  شیارب  ار  ّتین  نسح  و 
وا هب  ار  یمالـسا  ياـه  شور  اـه و  هار  و  هد ، يراـی  يزوریپ  هب  ار  وا  و  اـمرف ، شیزور  ار  يدـنمورین  و  نک ، ماـهلا  وا  هب  ار  تأرج  و 

هشیدنا و  امرف ، شیاهر  ییامندوخ  ترهـش و  زا  و  نک ، فرطرب  وا  زا  ار  ایر  و  امنب ، وا  هب  ندرک  يرواد  رد  ار  هتـسیاش  هار  و  زومایب ،
ور هبور  شدوخ  نانمشد  وت و  نانمـشد  اب  هاگ  ره  سپ  .هد  رارق  دوخ  يارب  دوخ و  يدونـشخ  هار  رد  ار  شتماقا  ترفاسم و  رکذ و  و 
وا رب  ار  نانمـشد  و  هد ، يزوریپ  نانآ  رب  ار  وا  و  زاـس ، کـچوک  وا  لد  رد  ار  ناـشماقم  و  اـمن ، كدـنا  شرظن  رد  ار  ناشددـع  دوش ،
اب ار  تنمشد  هک  دشاب  نآ  زا  دعب  يدومرف ، رّدقم  شیارب  ار  تداهش  و  يداد ، نایاپ  یتخب  کین  هب  ار  وا  یگدنز  رگا  و  نکم ، زوریپ 

لابند هب  و  دنکفا ، تمحز  جـنر و  هب  ار  ناراکبان  نآ  ناناملـسم ، تسد  هب  تراسا  هک  دـشاب ، نآ  زا  سپ  و  دزاس ، نک  هشیر  نتـشک 
و هدرک ، تشپ  گنج  نادیم  هب  تنانمشد  هک  دشاب  نآ  زا  سپ  و  دبای ، ینمیا  نیملسم  ياه  نیمزرـس  بناوج  فارطا و  هک  دشاب  نآ 

.دندرگزاب هدروخ  تسکش 

مادـقا شا  هداوناخ  یتسرپرـس  تلافک و  هب  وا  دوبن  رد  ای  دوش ، يرادزرم  ای  هدـنمزر  ۀـناخ  روما  راد  هدـهع  هک  یناملـسم  ره  ایادـخ !
هب نتفر  يارب  ار  وا  تّمه  ای  دناسر ، ددم  گنج  گرب  زاس و  هب  ار  وا  ای  دهد ، يرای  ار  وا  شلام  زا  یتمسق  هب  ای  دنک ،
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رجا زین  وا  هب  دیامن ، ظفح  ار  وا  يوربآ  شرـس  تشپ  ای  دنک ، یهارمه  ریخ  ياعد  هب  شربارب  رد  ار  يو  ای  دـنادرگ ، زیت  دـنت و  داهج 
دوس گنرد ، نودـب  هک  نک ، اطع  دـقن  یـشاداپ  ار  وا  لمع  و  امرف ، تیانع  لثم  هب  لـثم  نزو و  هب  نزو  ار ، رادزرم  هدـنمزر و  ناـمه 

نآ هب  و  دـسر ، نایاپ  هب  شرمع  اـت  دروآ ، تسد  هب  اـیند  نیمه  رد  دروآ ، اـج  هب  هک  یلمع  يداـش  و  داتـسرف ، شیپاـشیپ  هک  يراـک 
.يا هتخاس  اّیهم  وا  يارب  تتمارک  زا  و  يا ، هتشاد  اور  وا  رب  تناسحا  زا  هک  دسرب  یشاداپ 

، گنج دصق  سپ  دنیشن ، هودنا  هب  ار  وا  نیملسم  هیلع  نیکرشم  ندمآ  درگ  و  دنک ، نارگن  ار  وا  مالـسا  راک  هک  یناملـسم  ره  ایادخ !
شیپ ای  دـنک ، گنرد  يدـنک و  هب  راداو  ار  وا  تجاح  یتسدـگنت و  و  دـناشنب ، ار  وا  یتسـس  یناوتان و  یلو  دـنک ، داهج  گـنهآ  اـی 

و امرف ، تبث  ناگدـننک  تدابع  ةرمز  رد  ار  شمان  دـنک ، ملع  دـق  شا  هدارا  ربارب  رد  یعنام  ای  دزادـنا ، ریخأت  هب  نتفر  زا  ار  وا  يدـمآ 
.هد رارق  ناگتسیاش  نادیهش و  کلس  رد  ار  يو  و  نک ، بجاو  وا  رب  ار  نادهاجم  باوث 

، اهدورد ۀمه  يالاب  هبترم ، تعفر و  رظن  زا  و  اهدورد ، زا  رترب  يدورد  تسرف ؛ دورد  دّمحم  لآ  و  تلوسر ، هدنب و  دّمحم  رب  ایادـخ !
زا یکی  رب  هک  ییاـهدورد  زا  تشذـگ ، هک  ییاـهدورد  زا  رت  لـماک  يدورد  دوشن ؛ عطق  شا  هرامـش  و  دـسرن ، ناـیاپ  هب  شتّدـم  هک 

.یهد یم  ماجنا  یهاوخب  ار  هچ  ره  يا ، هدننادرگزاب  هدننک و  زاغآ  يا ، هدوتس  شخب  اطع  وت  .يداتسرف  تناتسود 
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لاعتم دنوادخ  اب  زاین  زار و  ياعد 28 

هک یسک  زا  و  مدروآ ، يور  تترضح  هب  مدوجو  مامت  اب  و  مدرک ، كاپ  صلاخ و  ار  دوخ  وت ، هب  منتسویپ  ریغ و  زا  مندیرب  رب  ایادخ !
تجاح هک  مدـید  و  مدـنادرگرب ، تسین  زاـین  یب  وت  ناـسحا  زا  هک  نآ  زا  ار  متـساوخرد  و  مدرک ، دـیما  عطق  تسوت  ياـطع  دـنمزاین 

.تسوا لقع  یهارمگ  يأر و  یکبس  لوصحم  دنمزاین ، زا  دنمزاین  نتساوخ 

تورث تساوخرد  وت  ریغ  زا  و  دندش ، راوخ  یلو  دنتـساوخ ، تّزع  وت ، ریغ  هب  هیکت  اب  هک  مدـید  اه  ناسنا  رایـسب  هچ  نم  يادـخ ! يا 
نیا لاثما  ندید  اب  شیدنارود  یـشیدنا  رود  سپ  دندش ؛ تسپ  یلو  دـندرک ، يدـنلب  گنهآ  و  دنتـسشن ، یتسد  یهت  هب  اما  دـندرک ،

، شتـسرد باختنا  درک و  ّقفوم  ار  وا  نانیا ، زا  يزومآ  تربع  و  تسا ، حیحـص  دنکن  هیکت  وت  ریغ  هب  تشاذـگ  انب  هک  نازغم ، کبس 
.دش نومنهر  تسار  هار  هب  ار  وا 

هک يدوجوم  ره  زا  شیپ  وت  و  وت ، ریغ  هن  ینم  تجاـح  ةدـننک  اور  وت  و  وت ، ریغ  هن  ینم  تساوخرد  هاـگیاج  وت  نم ! يـالوم  يا  سپ 
نامیپ مه  وت ، اب  نم  ياعد  رد  يدحا  و  دوش ، یمن  کیرـش  وت  اب  نم  دـیما  رد  سک  چـیه  ینم ، ندـناوخ  هب  صوصخم  شدـنناوخب ،

.دروآ یمن  رد  کلس  کی  هب  وت  اب  ار  یسک  نم  يادن  و  ددرگ ، یمن 

و يزاین ، یب  تردق و  هب  ندوب  مئاق  یگناگی و  ّتینادحو و  نم  نم ! يادخ  يا 
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رد و  هدـش ، محر  وا  هب  شرمع  ماـمت  رد  تسوـت ، ریغ  هچ  ره  و  تسوـت ، صوـصخم  تعفر  ییـالاو و  ۀـیاپ  و  تّوـق ، لوـح و  يرترب 
هک ینآ  زا  رتالاب  وت  دش ؛ اج  هب  اج  تایـصوصخ  تافـص و  رد  و  هدروخ ، تسکـش  شراک  رد  و  هتـشگ ، یتردـق  بولغم  شیگدـنز 
زج يدوبعم  یهّزنم و  كاپ و  سپ  دنهد ؛ رارق  تیارب  اهاتمه  اه و  ناسمه  هک  ینآ  زا  رتگرزب  و  دشاب ، وت  يارب  اهدـننامه  اه و  هیبش 

.تسین وت 

يزور قیض  ياعد 29 

وت ياه  يزور  هک  ییاج  ات  يدومزآ  وزرآ  يزارد  هب  نام  یگدنز  تّدم  رد  و  نتـشادن ، نیقی  هب  نامیزور ، قزر و  رد  ار  ام  ایادـخ !
لآ دّـمحم و  رب  سپ  میتسب ؛ عمط  ناـگدروخ  لاـس  رمع  رد  ینـالوط ، رمع  هب  تبـسن  ناـموزرآ  هب  و  میتساوخ ، ناروخ  يزور  زا  ار ،
هب صلاخ  ینانیمطا  و  ینک ، نامزاین  یب  يزور  بلط  تّقـشم  زا  نآ  ببـس  هب  هک  شخب  هناقداص  ینیقی  ار  ام  و  تسرف ، دورد  دّمحم 

.يراد نامهاگن  بعت  جنر و  تّدش  زا  نآ  رطاخ  هب  ات  نک ، ماهلا  ام 

ندیود زا  ار  ام  يا ، هدرک  دای  دنگوس  تباتک  رد  هدـعو  نآ  یپ  زا  و  يا ، هداد  هدـعو  تحارـص  هب  تنآرق  رد  هچنآ  هک  نک  نانچ  و 
هدـش شتیافک  نماض  هچنآ  هب  تبـسن  ام  رطاخ  یناشیرپ  عنام  و  دراد ، زاب  يا  هدـش  لّفکتم  ام  هب  ار  شندـناسر  هک  یقزر  نآ  لاـبند 

.دوش يا ،

نیرتاـسر نیرت و  تسار  تدـنگوس  و  يا ، هدروـخ  دـنگوس  و  تساـه ، هتفگ  نیرت  تسار  قـح و  وـت  ۀـتفگ  يا و  هتفگ  نـینچ  سپ 
: تسا دنگوس 

« .تسا نامسآ  رد  هدش ، هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  امش و  يزور  «و 

، تسا قح  دـیا  هدـش  هداد  هدـعو  نآ  هب  هچنآ  و  يزور ، ندوب  دوجوم  دـنگوس ، نیمز  نامـسآ و  راـگدرورپ  هب  سپ  : » یتـفگ سپس 
« .دییوگ یم  نخس  امش  هک  نآ  دننام 
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نید ضرق و  تخادرپ  ياعد 30 

ناشیرپ ار  منهذ  هک  یماو  شخب ؛ تاـجن  يزیرب  ار  میوربآ  نآ  رطاـخ  هب  هک  یماو  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
.دنک یم  ینالوط  نآ  ندرک  هراچ  رد  ار  مراک  و  دزاس ، یم  هدنکارپ  ار  مرکف  و  دنک ، یم 

دورد شلآ  دّـمحم و  رب  سپ  مرب ؛ یم  هاـنپ  وت  هب  شیباوخ  یب  و  نآ ، هب  یلوغـشم  لد  زا  و  شرکف ، ماو و  هودـنا  زا  مراـگدرورپ ! يا 
.هد هانپ  نآ  زا  ارم  و  تسرف ،

شلآ دّـمحم و  رب  سپ  میوج ؛ یم  هانپ  وت  هب  گرم  زا  سپ  شیراتفرگ ، زا  و  اـیند ، یگدـنز  نیا  رد  ماو  يراوخ  زا  مراـگدرورپ ! يا 
.هد هانپ  دوشن ، عطق  نم  زا  هک  یفاک  قزر  و  راشرس ، تورث  هب  ماو  یتخس  زا  ارم  و  تسرف ، دورد 

وکین و  زاس ، میقتـسم  يور  هنایم  ندیـشخب و  هب  و  رادزاب ، یهاوخ  هدایز  فارـسا و  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادـخ !
جرخ و  امرف ، يراج  لالح  لیاسو  زا  ار  میزور  و  نک ، ظفح  یجرخلو  زا  دوخ  فطل  هب  ارم  و  زومایب ، نم  هب  ار  نتـشاد  هاگن  هزادـنا 

نآ لابند  هب  ای  دـناشک ، يرگمتـس  هب  ای  دـنک ، داجیا  ینیبدوخ  نم  يارب  هک  یتورث  و  هد ، تهج  یکین  ریخ و  ياـه  هار  رد  ار  مندرک 
.ریگب نم  زا  موش  یشکرس  نایغط و  راچد 

اب ینیشنمه  رد  ارم  و  هد ، رارق  نم  بوبحم  ار  ناتسد  یهت  اب  ینیشنمه  ایادخ !
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، نک هریخذ  میارب  ترادیاپ  ياه  هنازخ  رد  ار  نآ  یتفرگ ، نم  زا  هک  یندش  دوبان  ِيایند  عاتم  زا  هچنآ  و  هد ، يرای  وکین  ربص  هب  نانآ 
هب نتسویپ  و  تراوج ، هب  ندیسر  ۀلیـسو  یتخادنا ، شیپ  نم  يارب  شـشزرا  یب  يالاک  زا  و  يداد ، نم  هب  ایند  زیچان  ۀشوت  زا  هچنآ  و 

.یمیرک ةدنشخب  وت  و  یمیظع ، ناسحا  ةدنراد  وت  انامه  هد ؛ رارق  تشهب  يوس  هب  یببس  و  تترضح ، برق  ماقم 

تشگزاب هبوت و  ياعد 31 

شاداپ هک  نآ  يا  و  درذگ ، یمن  وا  زا  ناراودیما  دیما  هک  نآ  يا  و  دیاتس ، یمن  ار  وا  ناگدننک  فصو  فیـصوت  هک  نآ  يا  ایادخ !
.تسا ناراکزیهرپ  میب  فده  و  نادباع ، سرت  تیاهن  وا  ترضح  هک  نآ  يا  و  دوش ، یمن  عیاض  وا  دزن  ناراکوکین 

، دنا هدیشک  دوخ  لابند  هب  ار  وا  اهاطخ ، ياهراهم  و  دنا ، هدرک  نادرگ  تسد  ار  وا  ناهانگ ، ياه  تسد  هک  تسا  یسک  هاگیاج  نیا 
، راک تبقاع  زا  شتلفغ  رطاخ  هب  و  هدرک ، یهاتوک  يدومرف  رما  هچنآ  هب  تبسن  رما  ندرک  عیاض  باب  زا  هدش و  هریچ  وا  رب  ناطیـش  و 

رکنم شدوخ  هب  تبـسن  ار  تناسحا  یناوارف  لـهاج و  شدوجو  رب  ار  تتردـق  هک  یـسک  دـننام  هدـش ، بکترم  يدرک  یهن  ار  هچنآ 
دوخ رب  هک  ییاه  متـس  هتـشگ ، فرطرب  شنطاب  ۀحفـص  زا  یلدروک ، ياهربا  و  هدش ، زاب  شیارب  تیاده  ةدید  هک  یماگنه  ات  تسا ،

و گرزب ، ار  شگرزب  هانگ  هجیتن  رد  هتـسشن ؛ هشیدـنا  هب  هدرک  تفلاـخم  ار  شراـگدرورپ  هک  يروما  رد  و  هدروآ ، رامـش  هب  هدرک ،
.هدید میظع  ار  شتفلاخم  تمظع 

ار شقوش  تبغر و  وت ، هب  نانیمطا  باـب  زا  هدرک و  يور  وت  بناـج  هب  تسّدـقم ، دوجو  زا  يراسمرـش  تترـضح و  هب  دـیما  اـب  سپ 
يوس هب  شسرت  ۀشوت  اب  صالخا ، باب  زا  و  هدرک ، وت  گنهآ  شعمط  ای  نیقی  يور  زا  و  هتخاس ، وت  هاگشیپ  ۀّجوتم 
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، دوش یم  هدیـسرت  نآ  زا  هچ  ره  زا  شـسرت  و  وت ، ریغ  هدـش  یهت  دوـش  یم  هدـیزرو  عـمط  وا  هب  هک  ره  زا  شعمط  هدروآ ، يور  وـت 
نیمز يوـس  هب  ار  شا  هدـید  ینتورف  عـضاوت و  يور  زا  و  هداتـسیا ، تـیور  شیپ  تـّلذ  يراز و  لاـح  اـب  سپ  وـت ، زج  هدـش  فرطرب 

، هتخاس راکشآ  تیارب  يرتاناد ، نآ  هب  وا  زا  وت  هک  ار  شزار  هناعضاخ  هدنکفاریز و  هب  هنالیلذ  تتّزع ، ربارب  رد  ار  شرـس  و  هتخادنا ،
بکترم يارب  هک  یگرزب  ناهانگ  زا  تاـجن  يارب  و  هدرمـشرب ، تسا  رت  هاـگآ  شدادـعت  هب  تترـضح  هک  ار  شناـهانگ  هناعـشاخ  و 

بلط یـسر و  دایرف  هب  هدرک ، اوسر  ار  وا  تَرَدق  اضق و  ۀـصرع  رد  هک  یلامعا  یتشز  و  تسا ، تکاله  نیع  وت ، ملع  رد  شا  هدـنوش 
هدـنام و اج  هب  شـشخب  نایز  ياهدـمایپ  و  هتفر ، نیب  زا  هدرک و  تشپ  شیاه  تّذـل  راـگزور  هک  یناـهانگ  ناـمه  هتـساخرب ؛ يراـی 

.هدش ریگ  نابیرگ 

، يروآ تمحر  وا  هـب  ینک و  تشذـگ  وا  زا  رگا  و  دوـش ، یمن  رکنم  ار  تتلادـع  یهد ، رفیک  ار  راـکهنگ  نـیا  رگا  نـم ! يادـخ  يا 
هاـنگ شزرمآ  هک  يراـگدرورپ  یمیرک ، راـگدرورپ  وت  هک  نیا  يارب  درامـش ؛ یمن  گرزب  تندوب  تیاـهن  یب  ربارب  رد  ار  تتـشذگ 

.دیامنن گرزب  ار  وا  گرزب ،

، مینک اعد  يداد  روتسد  ار  ام  تسا : نیا  رما  نآ  و  مدمآ ، نامرف  هب  رس  عیطم و  ترما ، هب  تبسن  تهاگشیپ  رد  هک  منم  کنیا  ایادخ !
« .منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  : » يدومرف اریز  مراتساوخ ؛ يا  هداد  اعد  تباجا  دروم  رد  هک  ار  يا  هدعو  هب  يافو  نم  و 

و مدرک ، دروخرب  وت  اب  هانگ  هب  فارتعا  اب  نم  هکنانچ  نک ؛ دروخرب  تشزرمآ  اب  نم  اب  تسرف و  دورد  شلآ  دّمحم و  رب  سپ  ایادخ !
هب زا  هکنانچ  ناشوپ ، هدرپ  نم  رب  تیـشوپ  هدرپ  هب  و  مدرک ، تسپ  وت  يارب  ار  دوخ  هکناـنچ  ریگرب ؛ ناـهانگ  ياـه  هاـگ  شزغل  زا  ارم 

.يدرک گنرد  نم  ندناسر  رفیک 

هب و  امرف ، مکحم  تیگدنب  رد  ار  مشنیب  و  نک ، راوتسا  تتعاط  رد  ار  متّین  ایادخ !
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نییآ رب  ارم  يریگب ، ار  مناج  یهاوخ  یم  هک  یماگنه  و  ییوشب ، نم  زا  ار  اهاطخ  یکرچ  لامعا ، نآ  ببس  هب  هک  راد  مقّفوم  یلامعا 
.ناریمب مالسلا -  هیلع  دمحم -  تربمایپ  نییآ  دوخ و 

هب مدـیدج  هتـشذگ و  ياه  شزغل  زا  و  مراکـشآ ، هدیـشوپ و  و  مکچوک ، گرزب و  ناـهانگ  زا  متـسه ، هک  یتّیعقوم  نیا  رد  ایادـخ !
یمن هار  شرطاخ  هب  ار  اطخ  ۀصرع  رد  نتشگزاب  هشیدنا  و  دیوگ ، یمن  نخـس  هانگ  زا  دوخ  اب  هک  یـسک  ۀبوت  منک ؛ یم  هبوت  تیوس 

.دهد

و ینک ، یم  تشذگ  ناهانگ  زا  و  يریذپ ، یم  ار  تناگدنب  هبوت  تشگزاب و  : » يدومرف تراوتسا  مکحم و  باتک  رد  نم ! يادخ  يا 
تشذگ مناهانگ  زا  يدرک  تنامـض  هک  هنوگ  نامه  ریذپب و  ار  ما  هبوت  يداد ، هدعو  هکنانچ  سپ  .يراد » تسود  ار  ناگدننک  هبوت 

.نادرگ بجاو  نم  رب  ار  تتّبحم  يدومرف  طرش  هکنانچ  و  نک ،

نیا متنامض  مدرگنرب و  تسین  وت  دنـسپ  هچنآ  هب  هک  تسا  نیا  مطرـش  دّهعت و  وت  تایانع  همه  نیا  ربارب  رد  مراگدرورپ ! يا  مه  نم 
.منک يرود  تناهانگ  مامت  زا  هک  تسا  نیا  منامیپ  و  مدرگنزاب ، تسوت  شهوکن  دروم  هچنآ  هب  هک  تسا 

.نادرگرب يراد ، تسود  هچنآ  هب  تتردق  هب  ارم  و  زرمایب ، یهاگآ  نم  زا  ار  هچنآ  سپ  يرت ؛ هاگآ  ما  هداد  ماجنا  هچنآ  هب  ایادخ !

ما و هدرب  دای  زا  هک  تسا  یقوقح  قح و  و  مراد ، دای  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نم  ةدهع  هب  مدرم  زا  يا  هبلاطم  لباق  قوقح  قح و  ایادـخ !
قوقح نآ  ربارب  رد  سپ  دنک ؛ یمن  شومارف  هک  تسوت  شناد  لباقم  رد  و  دور ، یمن  باوخ  هب  هک  تسوت  مشچ  ربارب  رد  اهنآ  ۀـمه 
دنناـم بکترم  هک  نیا  زا  ارم  و  رادرب ، نم  زا  ار  شا  ینیگنـس  و  رآ ، دورف  نم  شود  زا  ار  اـهنآ  ینارگ  و  هد ، ضوـع  شناـبحاص  هـب 

.نک ظفح  موش ، اهنآ 

؛ وت ناوت  ورین و  ۀیحان  زا  رگم  تسین  اهاطخ  زا  يراددوخ  ناوت  و  وت ، يرادهگن  هب  زج  تسین  هبوت  هب  يافو  تردـق  نم  يارب  ایادـخ !
ییورین هب  ارم  سپ 
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.هد میرای  هدنرادزاب ، يا  هدنرادهگن  هب  و  زاس ، دنمورین  هدننک  تیافک 

هانگ و هب  ةدننک  تشگزاب  و  تسا ، هبوت  ةدننکـش  هک  تسا  مولعم  تبیغ  ملع  رد  و  دنک ، هبوت  تهاگـشیپ  هب  هک  يا  هدنب  ره  ایادـخ !
يا هبوـت  هب  دـنمزاین  نآ  زا  سپ  هک  هد  رارق  يا  هبوـت  ارم  ۀـبوت  نیا  سپ  مشاـب ؛ نینچ  هک  نیا  زا  مروآ  یم  هاـنپ  وـت  هب  نم  .شیاـطخ 

.رمع ةدنام  یقاب  رد  هانگ  زا  تمالس  و  هتشذگ ، ناهانگ  ندش  وحم  ببس  يا  هبوت  مشابن ؛

هانپ رد  ناسحا  باب  زا  ارم  سپ  منک ؛ یم  شـشخب  بلط  ملمع  یتشز  هب  تبـسن  و  مهاوخ ، یم  رذـع  تهاگرد  هب  میناداـن  زا  ایادـخ !
.ناشوپب ارم  تتیفاع  ششوپ  هب  لّضفت  هار  زا  و  رآ ، دوخ  تمحر 

و ملد ، یقطنم  ریغ  ياه  هشیدنا  دننام  درب ، یم  نوریب  تتبحم  ۀصرع  زا  ارم  ای  دنک  یم  تفلاخم  تا  هتـساوخ  اب  هک  یلمع  زا  ایادـخ !
زا شدوخ  مهـس  هب  ممادـنا  زا  کی  ره  هک  يا  هبوت  منک ؛ یم  هبوت  تهاگرد  هب  مناـبز ، ياـج  یب  ياـه  هتفگ  و  ممـشچ ، ياـه  هاـگن 

.دریگ رارق  ناما  رد  دنسرت ، یم  نآ  زا  نازواجتم  هک  تکاندرد  ياه  يریگتخس  زا  و  دنامب ، ملاس  ترفیک 

ارم مناهانگ  ًاققحم  مراگدرورپ ! يا  .نک  محر  تتبیه  زا  ار  ممادنا  ةزرل  و  تسرت ، زا  ار  ملد  ندـیپت  و  تربارب ، رد  ار  مییاهنت  ایادـخ !
دوخ زا  رگا  و  دیوگ ، یمن  نخس  نم  بناج  زا  یـسک  منک ، توکـس  رگا  سپ  هتـشاد ؛ اپرب  ییاوسر  يراوخ و  ماقم  رد  تناتـسآ  رد 

.متسین تعافش  ۀتسیاش  منک ، تعافش 

ياه یتشز  رب  توفع  اب  و  هد ، رارق  نم  عیفـش  میاهاطخ ، هب  تبـسن  ار  تیراوگرزب  مرک و  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادـخ !
تششوپ ةدرپ  هب  ارم  و  نارتسگب ، نم  رب  ار  تناسحا  ناماد  و  هدم ، مشاداپ  منآ  راوازـس  ترفیک  زا  هک  یـشاداپ  هب  و  امرف ، لّضفت  نم 

ای هدروآ ، تمحر  راوخ  ةدنب  نآ  رب  وا  و  هتساخرب ، يراز  هب  وا  شیپ  يراوخ ، ةدنب  هک  يدنمورین  راتفر  نک ؛ راتفر  نم  اب  و  ناشوپب ،
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.هدرک زاین  یب  شتورث  لام و  زا  ار  تسد  یهت  وا  و  هتفر ، وا  دزن  یتسد  یهت  هک  يرگناوت  راتفر 

؛ تسین یعیفـش  وت  هاگـشیپ  رد  میارب  و  دنک ، متیامح  تییاناوت  تّزع و  دیاب  سپ  تسین ؛ يا  هدننک  تیامح  میارب  ترفیک  زا  ایادـخ !
باب زا  مدروآ ، نابز  هب  هچنآ  سپ  .دـهد  ناـما  ارم  توفع  دـیاب  سپ  هدـناسرت ؛ ارم  مناـهانگ  و  دوش ، نم  عیفـش  تناـسحا  دـیاب  سپ 

هک ره  تنامسآ و  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  تسین ؛ ما  هتشذگ  رب  لمع  دروم  رد  یشومارف  يور  زا  و  متـشز ، رادرک  هب  تبـسن  مینادان 
وت هب  نآ  ۀیاس  رد  هک  يا  هبوت  دایرف  و  مدرک ، راکـشآ  وت  يارب  هک  یتمادن  يادـص  تسا ، نآ  يور  هک  ره  تنیمز و  و  تسا ، نآ  رد 

ار وا  ملاح  يدـب  ببـس  هب  نم  رب  ّتقر  ای  دـنک ، محر  معـضو  يدـب  رب  تتمحر  رطاـخ  هب  ناـنآ  زا  یخرب  رگم  اـت  دونـشب  مدرب ، هاـنپ 
هب یتعافـش  وا  فرط  زا  ای  دشاب ، رت  کیدزن  تباجا  هب  وت  دزن  نم ، دوخ  ياعد  زا  هک  دـنک ، نم  هب  ییاعد  دوخ  بناج  زا  ات  دـبایرد ،

.دشاب نآ  هب  تیدونشخ  هب  میبایتسد  و  تمشخ ، زا  متاجن  هک  یتعافش  دنک ؛ هولج  رتراوتسا  نم  تعافش  زا  هک  دسرب ، نم 

، تسا تشگزاب  تناهانگ  كرت  رگا  و  مرت ، نامیشپ  نانامیشپ ، همه  زا  نم  تسا ، هبوت  تهاگشیپ  رد  هانگ ، زا  ینامیـشپ  رگا  ایادخ !
.منیرفغتسم زا  نم  تسا ، ناهانگ  ةدنزیر  رافغتسا ، رگا  و  ما ، هدننک  تشگزاب  نیلوا  نم 

؛ يداد هدعو  ار  شتباجا  يدرک و  بیغرت  اعد  هب  و  يدومرف ، تنامـض  ار  شنتفریذـپ  و  يداد ، نامرف  ندرک  هبوت  هب  هکنانچ  ایادـخ !
دیمااـن تتمحر  زا  هک  یـسک  تشگزاـب  نادرگم ؛ زاـب  تهاـگرد  زا  ارم  و  ریذـپب ، ار  ما  هبوت  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  سپ 

.يا هدننک  تشگزاب  ناراکاطخ  رب  هدننک  محر  و  یناراکهانگ ، ۀبوت  ةدنریذپ  وت  انامه  .تسا 

هب ار  ام  هکنانچ  تسرف  دورد  شلآ  دّمحم و  رب  و  يدرک ، ییامنهار  وا  ۀلیسو  هب  ار  ام  هکنانچ  تسرف  دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
تلاهج و زا  وا ، ببس 
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ره رب  وت  .دـنک  تعافـش  ام  زا  وت ، هب  زاین  زور  تماـیق و  زور  رد  هک  يدورد  تسرف ؛ دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  و  يدـیناهر ، یهارمگ 
.تسا ناسآ  وت  رب  نم  ۀتساوخ  ییاناوت و  يراک 

بش زامن  زا  سپ  ياعد  ياعد 32 

و تسا ! دنمورین  تردقرپ و  نارای ، تسد  نایهاپس و  نودب  هک  یتنطلـس  بحاص  يا  و  دیواج ! يدبا و  ییاورنامرف  ياراد  يا  ایادخ !
یمن دراو  نآ  رد  یللخ  مایا ، اه و  نامز  تشذگ  و  اه ، لاس  ندش  يرپس  و  ناراگزور ، نتفر  اب  هک  تباث  یندـنام و  تّزع  کلام  يا 

ار شرخآ  و  يزرم ، ّدح و  ار  تنطلس  نیا  لوا  تسا ؛ ریذپان  تسکش  زیزع و  تتنطلـس  تسا ، تباث  یندنام و  ًادبا  ًالزا و  هکلب  دوش ؛
فـصو تیاهن  .دنا  هدنام  ورف  شتیاهن  یب  ۀـّلق  هب  یـسرتسد  زا  ایـشا ، ۀـمه  هکنانچ  تسا ؛ رترب  تییاورنامرف  و  تسین ، یتیاهن  نایاپ و 

هارمگ و تفـصو  ماـقم  رد  فاـصوا  .دـسر  یمن  يا  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  هک  یتعفر  يدـنلب و  زا  هبترم  نیرت  نییاـپ  هب  نافـصاو ،
.دننادرگرس تییایربک  هاگراب  رد  تاروصت  نیرت  قیقد  و  دنا ، هتسسگ  مه  زا  زجاع و  تترضح ، هاگـشیپ  رد  اه  فیرعت  و  هتـشگرس ،

ّدـح و ار  نآ  تسا و  یلزا  هک  یتـّیلّوا  یلّوا ؛ تتّیلّوا  رد  وت  هک  منک  يریگ  هجیتـن  دـیاب  نونکا  مدوتـس ، ار  وت  اـعد  لوا  هک  یناـیب  اـب 
بیع و ياراد  تیفیک  رد  و  كدـنا ، ّتیّمک  رد  ملمع  مناوتاـن ؛ يا  هدـنب  لـمع  رظن  زا  .يدـیواج  مئاد و  نینچ  مـه  و  تـسین ، يزرم 

مفک زا  تسا ، ریخ  راک  تادابع و  تاعاط و  زا  ترابع  هک  دـنویپ  لیاسو  مناوارف ، گرزب و  يوزرآ  ياراد  وزرآ ، تهج  زا  صقن و 
ياه هتشر  .هدومن  لصو  تتمحر  ار  هچنآ  رگم  هتفر ، نوریب 
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باسح هب  دـیاب  هک  ار  هچنآ  تیگدـنب ، تعاـطا و  زا  .ما  هدز  گـنچ  نآ  هب  وت  ِتشذـگ  وفع و  زا  هچنآ  رگم  هتـسسگ ، نم  زا  مدـیما 
.تسا ناوارف  رایـسب و  مدرگزاب ، وت  يوس  هب  نآ  زا  دیاب  هک  ار  هچنآ  تینامرفان ، تیـصعم و  زا  و  تسا ، كدنا  ما  هدـنورپ  رد  مروآ ،

.رذگب نم  زا  نیاربانب  تسین ؛ تخس  راوشد و  وت  يارب  زگره  دشاب ، هدش  هانگ  بکترم  هچرگ  تا ، هدنب  زا  تشذگ 

ناهنپ ترظن  زا  فیطل ، قیقد و  روما  و  تسا ، راکـشآ  تیهاگآ  دزن  يا  هدیـشوپ  ره  و  تسا ، فقاو  ناهنپ  لاـمعا  رب  تشناد  ایادـخ !
.دوش یمن  بیاغ  وت  زا  ناهن  ياهزار  و  تسین ،

وا هب  یحلاـصم  رباـنب  وت  و  تساوـخ ، تصرف  وـت  زا  نم  ندرک  هارمگ  يارب  هک  ینمـشد  هدـش ، هریچ  نم  رب  سیلبا  تنمـشد  نیقی  هب 
ۀصرع رد  ارم  راّدغ  نمـشد  نیا  .يداد  شتلهم  وت  و  تساوخ ، تلهم  وت  زا  تمایق  زور  ات  نم ، ندرک  فرحنم  يارب  و  يداد ؛ تصرف 

رد .متخیرگ  یم  وت  يوس  هب  هدننک  هابت  گرزب  ياه  تیـصعم  و  هدننک ، دوبان  کچوک  ناهانگ  زا  هک  نآ  لاح  تخادـنا و  تکاله 
سیلبا یتّیعـضو  نینچ  رد  .متـشگ  وت  مشخ  راوازـس  مرادرک  يدب  هب  مدـش و  وت  تیـصعم  بکترم  وا ، قیوشت  هسوسو و  اب  لاح  نیع 

تشادن و نم  يریگ  نانع  هب  يزاین  و  مدوب ، هدش  راتفرگ  شا  هلیح  ماد  رد  هک  ارچ  دـنادرگ ؛ نم  زا  ار  شریوزت  هلیح و  نانع  نوعلم ،
زا درک و  تشپ  نم  هب  نم ، زا  نتـسج  تئارب  اب  و  دوب ، هتفرگ  ماجنا  نم  قح  رد  شراک  هک  ارچ  دـش ؛ ور  هبور  نم  اب  نم  زا  يرازیب  اب 
هب هاـنگ  زا  ما  یـصالخ  يارب  نم  زا  هک  تـسین  یعیفـش  .درک  دراو  تمـشخ  يارحـص  رد  اـهنت  هـکی و  ارم  و  دـش ، نادرگ  يور  نـم 

و ددرگ ، عنام  ترفیک  زا  ارم  هک  تسین  يراوتـسا  ژد  و  دـهد ، ناما  وت  زا  ارم  هک  تسین  يا  هدـنهد  هانپ  و  دـنک ، تعافـش  تهاـگرد 
هانگ هب  ةدننک  فارتعا  ّلحم  لحم ، نیا  و  وت ، هب  ةدنروآ  هانپ  هاگیاج  هاگیاج ، نیا  .مرب  هانپ  نآ  هب  تترـضح  زا  هک  تسین  یهاگهانپ 

لماش هک  دنکن  یگنت  نم  زا  تناسحا  دیاب  سپ  تسوت ؛ هاگشیپ  رد 
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تهاگرد هب  هک  ینادنموزرآ  نیرتدیماان  تناگدنب و  نیرتراک  نایز  و  دریگن ، ارف  ارم  هک  دیاین  هاتوک  نم  زا  تتشذگ  و  دوشن ، ملاح 
.یناگدنزرمآ نیرتهب  وت  انامه  زرمایب ؛ ارم  مشابن ، دنا  هدمآ 

اطخ اج ، هبان  دب و  ۀشیدنا  مدش  هانگ  بکترم  نم  و  یتشاد ، مزاب  هانگ  زا  و  مدیزرو ، تفلاخم  تنامرف  اب  نم  يداد و  منامرف  ایادـخ !
هاوگ دوخ  عـفن  هب  ار  زور  نآ  اـت  متفرگ  هزور  ار  يزور  میوـگ  یمن  .مداـهن  ندرگ  اـطخ  ندـش  هدوـلآ  هب  نم  تسارآ و  مرظن  رد  ار 

هب هک  ما ، هداد  ماجنا  ار  یبحتـسم  لـمع  هنو  میوج ، هاـنپ  يراد  هدـنز  بش  نآ  هب  اـت  متـساخرب  يراد  هدـنز  بش  هب  ار  یبش  و  مریگ ،
اب و  دوش ، یم  كاله  دـنک ، عیاض  ار  اهنآ  سک  ره  هک  تتابجاو  زج  ما ، هدادـن  ماـجنا  يراـک  .موش  اـنث  حدـم و  راوازـس  نآ  رطاـخ 

تلفغ تبجاو  فیلاکت  زا  يرایسب  ندروآ  اج  هب  زا  هک  یتروص  رد  موش ؛ یمن  لّسوتم  تترضح  هب  یّبحتـسم ، راک  يرترب  تفارش و 
ار یگرزب  ناهانگ  و  مدیرد ، ار  اه  تمرح  ةدرپ  و  مدش ، تامّرحم  راتفرگ  هدرک ، زواجت  تدودـح  ماجنا  ياه  هاگیاج  زا  و  ما ، هدرک 

رطاخ هب  هک  تسا ، یسک  هاگیاج  نیا  و  تسا ، شـشوپ  هدرپ و  نم  يارب  اهنآ  ياه  ییاوسر  ربارب  رد  وت  تیفاع  هک  ما ، هدش  بکترم 
زا رابنارگ  یتشپ  و  هداتفا ، یندرگ  هتسکش و  یلد  اب  سپ  تسا ؛ دونـشخ  وت  زا  و  نیگمـشخ ، دوخرب  راسمرـش و  وت  زا  هانگ ، باکترا 

و دـنزرو ، دـیما  وا  هب  هک  یتسه  یـسک  رت  هتـسیاش  وت  و  هتفرگ ، رارق  وت  هب  تبـسن  میب  دـیما و  نایم  رد  و  هدـمآ ، وت  يوس  هب  اـهاطخ 
هک تتمحر  هب  و  هد ، مناما  مراد  میب  هچنآ  زا  شخبب و  نم  هب  مراد  دیما  ار  هچنآ  سپ  دننک ؛ اورپ  دنسرتب و  وا  زا  هک  یـسک  رتراوازس 

.دوش یم  تساوخرد  وا  زا  هک  یتسه  یسک  رتراوگرزب  وت  .درگزاب  نم  هب  يدرگ  یم  زاب  تناگدنب  هب  نآ  ۀلیسو  هب 

نم لاـح  لـماش  مدرم  ربارب  رد  ار  تناـسحا  یناـف ، ناـهج  نیا  رد  و  يدـناشوپ ، توـفع  تشذـگ و  هدرپ  هب  ارم  هـک  نوـنکا  ایادـخ !
ياه ییاوسر  زا  ارم  سپ  يدومرف ،
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ادهـش و نآ  هد ؛ هانپ  ناگتـسیاش  ادهـش و  و  راوگرزب ، ناربمایپ  بّرقم و  ناگتـشرف  زا  دنترابع  هک  رـشحم  لها  ربارب  رد  يدبا ، ناهج 
دب و ياهراک  رد  هک  دندوب ، ینادنواشیوخ  و  مدناشوپ ، یم  نانآ  زا  ار  میاه  یتشز  نم  و  دندوب ، ما  هیاسمه  ایند  رد  هک  یناگتـسیاش 
هب تبـسن  تشزرمآ  رد  مراگدرورپ ، يا  وت  هب  .متـشادن و  دامتعا  اهنآ  یـشوپ  هدرپ  هب  هک  نانآ  .متـشاد  مرـش  اهنآ  زا  مفالخ ، لاـمعا 

و دـننک ، تبغر  وا  هب  هک  یتسه ، یـسک  رت  هدنـشخب  و  دـنوش ، نئمطم  وا  هب  هک  یتـسه  یـسک  رتراوازـس  وت  و  مدرک ، ناـنیمطا  دوخ 
.نک محر  نم  هب  سپ  دنهاوخب ؛ ار  شینابرهم  هک  یتسه ، یسک  رت  نابرهم 

محر يانگنت  هب  تسا ، گنت  شیاه  هار  و  هدرـشف ، مه  رد  شیاـه  ناوختـسا  هک  یتشپ  زا  شزرا ، مک  یبآ  تروص  هب  ارم  وت  ایادـخ !
میناسنا تروص  هک  یتقو  ات  يداد ، رییغت  رگید  ۀـلحرم  هب  يا  هلحرم  زا  ارم  و  يدروآ ، دورف  يا  هدـناشوپ  اه  هدرپ  هب  ار  نآ  هک  رداـم 

ةراـپ هاـگنآ  هقلع ، سپـس  هفطن ، يدرک : فصو  تباـتک  رد  هک  هنوگ  ناـمه  يدوـمرف ؛ اـجرباپ  نم  رد  ار  مادـنا  و  يدرک ، لـماک  ار 
زا رگید  يا  هلحرم  هب  ارم  یتساوخ ، هک  هنوگ  نآ  هاـگنآ  يدـناشوپ ، تشوگ  ار  ناوختـسا  سپـس  .ناوختـسا  نآ  زا  دـعب  و  تشوگ ،

یندروخ و ۀفاضا  زا  متشگن ، زاین  یب  تناسحا  یسر  دایرف  زا  و  مدش ، دنمزاین  وت  يزور  قزر و  هب  هک  ینامز  ات  يدروآرد ، شنیرفآ 
رارق یندـیماشآ  كاروخ و  میارب  يدرپس ، تعیدو  هب  شمحر  هاگرارق  رد  و  يداد ، ياـج  شنوردـنا  رد  ارم  هک  تزینک  یندـیماشآ 

.يداد

دـشر و يارب  دوخ  تّوـق  زا  هک  يدرک  یم  مراـچان  اـی  یتشاذـگ ، یم  او  مدوـخ  يورین  هب  ارم  تـالاح  نآ  رد  رگا  مراـگدرورپ ! يا 
؛ يدرک هیذـغت  ارم  تناسحا  لضف و  هب  سپ  دـش ؛ یم  رود  نم  زا  تّوق  و  تفرگ ، یم  هرانک  نم  زا  ورین  هنیآ  ره  مریگ ، هرهب  ملاـمک 

یم ماجنا  ما  هرابرد  نانچ  مه  ما ، هدیسر  هک  هیاپ  نیا  هب  ات  تلضف  اطع و  باب  زا  ار  ندرک  هیذغت  نیا  .نابرهم  راکوکین  ندرک  هیذغت 
چیه رد  یهد ،
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يدرک و ما  هرابرد  هک  یفطل  همه  نیا  اب  دزرو ، یمن  يدـنک  ما  هرابرد  تناـسحا  یکین  و  موش ، یمن  مورحم  تیراـکوکین  زا  یلاـح 
.مریگ راک  هب  تسا  رت  هدنهد  هرهب  میارب  وت  دزن  هک  یتاعاط  تادابع و  رد  ار  مششوک  ات  دوش ، یمن  مکحم  وت  هب  مدامتعا  ینک ، یم 

هب وا  زا  میوریپ  و  شیوخ ، هب  تبسن  شا  یگیاسمه  دب  زا  رطاخ  نیا  هب  هتفرگ ، تسد  هب  نیقی  فعض  ینامگدب  رد  ار  مراهم  ناطیش ،
زا شا  هلیح  رکم و  ندـنادرگرب  يارب  و  مراد ، تظاـفح  تساوخرد  وـت  زا  مدوـجو ، رب  شطّلـست  زا  و  منک ، یم  تیاکـش  تهاـگرد 

.منک یم  يراز  وت  هاگرد  هب  دوخ ،

.ینک ناسآ  میارب  ار  يزور  ندروآ  تسد  هب  هار  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  و 

ندروآ و مهارف  رد  یـسک  تردـق  تسد  و  يدرک ، زاـغآ  نـم  هـب  تبـسن  هـک  یگرزب  ياـه  تـمعن  رب  تسوـت ، صوـصخم  ساـپس 
دّمحم و رب  سپ  .يدومرف  ماهلا  نم  هب  ار  تماعنا  ناسحا و  هب  رکش  هک  تسوت  صوصخم  ساپـس  و  هدوبن ، راک  رد  نم  هب  شندناسر 

هچنآ رد  مهـس  هب  و  زاس ، عناق  يا  هدرک  رّرقم  میارب  هک  يرادقم  هب  و  نک ، ناسآ  نم  رب  ار  میزور  هب  ندیـسر  و  تسرف ، دورد  شلآ 
يزور نیرتهب  وت  انامه  هد ، رارق  تیگدنب  تعاط و  هار  رد  دوش ، یم  جرخ  مرمع  مسج و  زا  هچنآ  و  نک ، یـضار  يا  هدومرف  مبیـصن 

.یناگدنهد

تیدونـشخ زا  ار  هک  ره  و  يا ، هتفرگ  تخـس  هدرک ، یچیپرـس  وت  زا  هک  ره  رب  نآ  ببـس  هب  هک  شتآ  زا  مرب  یم  هاـنپ  وـت  هب  ایادـخ !
زا و  تسا ، کیدزن  شرود  و  كاـندرد ، شمیـالم  و  یکیراـت ، شرون  هک  یـشتآ  زا  و  يا ، هدرک  باذـع  هب  دـیدهت  هدـنادرگ  يور 

ار اه  ناوختسا  هک  یشتآ  زا  و  دنک ، یم  هلمح  رگید  یـشخب  هب  نآ  زا  یـشخب  و  دروخ ، یم  ار  رگید  یخرب  نآ  زا  یخرب  هک  یـشتآ 
، دهد یمن  فیفخت  دنک ، يراز  شدزن  رد  سک  ره  هب  هک  یشتآ  زا  و  دنک ، یم  باریـس  ناشوج  بآ  زا  ار  دوخ  لها  و  دناسوپ ، یم 

تبسن فیفخت  رب  تردق  و  دزرو ، یمن  رهم  دیوج ، رهم  وا  زا  سک  ره  هب  و 
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تخـس یماجرف  كاندرد و  باذـع  اـب  شناـنکاس  اـب  هک  یـشتآ  درادـن ؛ دوش  میلـست  شلباـقم  دـنک و  ینتورف  شیارب  هک  یـسک  هب 
زا و  شیاـه ، نادـند  هلیـسو  هب  ةدـننز  شین  ياـهرام  و  شا ، هدوشگ  ناـهد  ياـه  برقع  زا  مرب  یم  هاـنپ  وت  هب  و  دـنک ، یم  دروـخرب 
زا ار  ناسنا  هک  يروما  نآ  يارب  و  دنک ، یم  اج  زا  ار  ناشبولق  و  دنک ، یم  هراپ  هراپ  ار  شنانکاس  ياه  لد  ءاشحا و  هک  شیندیماشآ 

.مهاوخ یم  قیفوت  ییامنهار و  وت  زا  دزادنا ، یم  بقع  هب  نآ  زا  ار  یمدآ  و  دنک ، یم  رود  شتآ 

مشچ میاه  شزغل  زا  تیـشوپ ، مشچ  یبوخ  هب  هد و  هانپ  شتآ  نآ  زا  تتمحر  لضف  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
.زاسم راوخ  ناگدنهد  هانپ  نیرتهب  يا  ارم  و  شوپب ،

ره رب  و  یهد ، یم  ماجنا  یهاوخب  هچ  ره  و  ییامرف ، یم  اـطع  یبوخ  و  ینک ، یم  ظـفح  دـنیاشوخان  روما  زا  ار  تناگدـنب  وت  ایادـخ !
.ییاناوت يراک 

رد زور  بش و  هک  ینامز  اـت  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  و  دوش ، ناـکین  داـی  هاـگ  ره  تسرف ؛ دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
رپ ار  نامسآ  نیمز و  دریگ و  ارف  ار  اضف  هک  يدورد  ددرگن ؛ هرامش  شددع  و  دوشن ، عطق  شا  هلابند  هک  يدورد  تسا ؛ دمآ  تفر و 
يا دـشابن ، یتیاهن  ّدـح و  شیارب  هک  يدورد  تسرف ؛ دورد  شلآ  وا و  رب  سپ  دوش ، دونـشخ  هک  ییاج  اـت  تسرف  دورد  وا  رب  .دـنک 

! نانابرهم نیرت  نابرهم 

یکین ربص و  تساوخرد  هراختسا و  ياعد 33 

ریخ و هب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  سپ  مراد ؛ ریخ  تساوخرد  وت  زا  تسا ، زیچ  همه  هب  طیحم  هک  تشناد  ببـس  هب  ایادـخ !
هب يدونـشخ  ۀلیـسو  ام  يارب  ار  ماهلا  نآ  و  نک ، ماهلا  ام  هب  ار  ندـیزگرب  ندرک و  باختنا  تخانـش  و  امرف ، مکح  نم  قح  رد  یکین 

.هد رارق  يدومرف ، مکح  ام  قح  رد  هچنآ  هب  میلست  و  يدرک ، رودقم  ام  يارب  هک  هچنآ 

ار تفرعم  یناوتان  غاد  و  امرف ، تیوقت  ناصلخم  نیقی  هب  ار  ام  و  نک ، كاپ  ام  لد  زا  ار  تریدـقت  رد  یلد  ود  کـش و  یگدولآ  سپ 
دنـسپان ار  تیدونـشخ  هاگیاج  و  میراگنا ، کبـس  ار  تتمظع  یگرزب و  ات  نزن  ام  یناشیپ  رب  يدرک ، رایتخا  ناـمیارب  هچنآ  هب  تبـسن 

.میوش لیام  تسا  رت  کیدزن  هبناج  همه  تمالس  تیفاع و  دض  هب  و  رترود ، تبقاع  نسح  زا  هک  يزیچ  هب  و  میرامش ،

ندرگ و  زاـس ، ناـسآ  اـم  رب  میرادـنپ ، یم  تخـس  وت  مکح  زا  ار  هچنآ  و  هد ، رارق  اـم  بوبحم  میدنـسپ ، یمن  تتاردـقم  زا  ار  هچنآ 
نتخادـنا شیپ  و  یتخادـنا ، شیپ  ار  هچنآ  نتخادـنا  بقع  ات  نک ، ماهلا  ام  هب  يدرک ، دراو  ام  رب  تا  هدارا  ّتیـشم و  زا  هچنآ  نداـهن 

باـختنا یتـشاد  دنـسپان  ار  هچنآ  و  میرامـشن ، دنـسپان  يراد  تسود  ار  هچنآ  ره  و  میـشاب ، هتـشادن  تسود  یتخادـنا  بقع  ار  هچنآ 
.مینکن
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یم تیانع  سیفن  ياطع  وت  انامه  شخب ، نایاپ  تسا  رت  یمارگ  ناسنا  يارب  شماجرف  و  رت ، هدیدنـسپ  شتبقاع  هچنآ  هب  ار  ام  راـک  و 
.ییاناوت راک  ره  رب  وت  و  یهد ، یم  ماجنا  یهاوخ  یم  هچ  ره  یشخب و  یم  گرزب  تمعن  و  ینک ،

دنوادخ تیراتس  هانگ و  ییاوسر  ياعد 34 

یصاعم ناهانگ و  بکترم  ام  ۀمه  .تنتسناد  زا  سپ  تندیـشخب  تیفاع  رب  و  تیهاگآ ، زا  دعب  تیـشوپ  هدرپ  رب  ساپـس  ار  وت  ایادخ !
ار ام  زا  رفن  کی  وت  و  میدش ، هدولآ  دنـسپان  تشز و  ياهراک  هب  و  يدرکن ، روهـشم  هانگ  هب  مدرم  نیب  ار  ام  زا  يدـحا  وت  و  میدـش ،

.یتخاسن اوسر  تناگدنب  ربارب  رد 

وت یهن  رایـسب  هچ  .يدرکن  ییامنهار  شناهانگ  اه و  یتشز  رب  ار  يدـحا  وت  و  دـناشوپ ، هانگ  یتشز و  ةدرپ  هب  ار  دوخ  ام  زا  کی  ره 
.میدرک زواجت  نآ  زا  ام  و  میهد ، ماجنا  ار  نآ  مینک و  مایق  نآ  هب  تبسن  یتفگ  هک  ار ، وت  روتسد  رایسب  هچ  و  میدروآ ، اج  هب  ار 

ناگدـننیب هن  يدوب  هاگآ  اهنآ  رب  وت  هک  یلاح  رد  میدـش ، بکترم  هک  ییاهاطخ  و  میدروآ ، تسد  هب  هک  ییاـه  یتشز  رایـسب  هچ  و 
ةدـید ربارب  رد  ام  يارب  تتیفاع  یـشوپ و  مشچ  وفع و  یلو  نادـنمتردق ؛ ۀـمه  قوف  یتردـق  یتشاد ؛ تردـق  شیاشفا  رب  وت  و  رگید ،

.دوب يّدس  ناششوگ  لباقم  رد  و  يا ، هدرپ  ناگدننیب 

زا ةدـنرادزاب  هدـنهد و  دـنپ  اـم  يارب  يدرک ، ناـهنپ  اـم  زا  یهاـبت  داـسف و  لـلع  زا  هچنآ  يدـناشوپ و  اـم  رب  اـه  یتشز  زا  هچنآ  سپ 
و هد ، رارق  هدیدنسپ  هار  هانگ و  ةدننک  دوبان  ۀبوت  يوس  هب  ششوک  ببس  و  تیصعم ، باکترا  ةدنراد  هاگن  ییوخدب و 
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و لیام ، وت  يوس  هب  ام  هک  نزن ، ام  یناشیپ  هب  ار  دوخ  زا  تلفغ  غاد  و  نادرگ ، کیدزن  ار  تبثم  روما  نیا  مامت  رد  نتفرگ  رارق  ناـمز 
.میبئات ناهانگ  زا 

یترتع يدیزگرب و  تتاقولخم  مامت  نایم  زا  هک  یترتع  تسرف ؛ دورد  شترتع  دمحم و  تیاه  هدـیرفآ  زا  هدـش  باختنا  رب  ایادـخ ! و 
ندینـش هب  ار  ام  هک  هنوگ  ناـمه  هد ؛ رارق  ناشتاروتـسد  رادربناـمرف  و  ناـنآ ، مـالک  ةدـنهد  شوگ  ار  اـم  و  دـنا ، هزیکاـپ  كاـپ و  هک 

.يداد نامرف  ناشتاروتسد  زا  تعاطا  ناشمالک و 

نارادایند ربارب  رد  اضر  ياعد 35 

ۀلیـسو ار  هچنآ  ادـخ  هک  مهد  یم  تداهـش  .تادوجوم  مامت  هب  تبـسن  ادـخ  ریدـقت  مکح  هب  يدونـشخ  رطاخ  هب  ار ، يادـخ  ساپس 
.تفرگ شیپ  ناسحا  هار  شناگدنب  مامت  هب  تبسن  و  درک ، میسقت  تلادع  هب  شناگدنب  نیب  تسا ، شاعم  یگدنز و 

عنم نم  زا  هچنآ  هب  ار  ناشیا  و  نکم ، ناحتما  يدرک  اطع  تناگدـنب  هب  هچنآ  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
.مراگنا کبس  ار  تنامرف  مکح و  و  مزرو ، دسح  تناگدنب  هب  ات  يامزایم ، يا  هدرک 

تلاح نم  هب  و  امرف ، هداشگ  تنامرف  دراوم  هب  ار  ما  هنیس  و  نک ، شوخ  لد  تیاضق  هب  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
تترـضح يارب  ار  مرکـش  هدـشن و  ناور  تسا  ریخ  هچنآ  هب  زج  وت ، ياضق  هک  منک  رارقا  نآ  ۀلیـسو  هب  اـت  شخب  ناـنیمطا  داـمتعا و 

.هد رارق  رت  نوزفا  يدومرف ، تیانع  نم  هب  هچنآ  رب  مرکش  زا  يدرک ، غیرد  ار  شیاطع  و  یتشاد ، رود  نم  زا  هچنآ  هب  تبسن 

یـسک فیرـش  هک  نآ  هچ  .امرف  ظفح  مزرو  يرترب  ناـمگ  يدـنمتورث  هب  و  مرب ، یتسپ  ناـمگ  يریقف  تسدـیهت  هب  هک  نیا  زا  ارم  و 
شلآ دمحم و  رب  سپ  هدناشن ، تّزع  هب  ار  وا  وت  تدابع  هک  تسا  یسک  زیزع  و  هداد ، تفارش  ار  وا  وت  تعاط  هک  تسا 
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تـشهب بناج  هب  ار  ام  و  هد ، يرای  دور  یمن  نیب  زا  هک  یتزع  هب  و  نک ، دنم  هرهب  دوش  یمن  مامت  هک  یتورث  زا  ار  ام  تسرف و  دورد 
.دوبن اتمه  تیارب  يدحا  و  يدشن ، هدییاز  يدییازن و  يزاین ، یب  هناگی و  اتکی و  وت  انامه  زاس ؛ هناور  هنادواج 

دعر گناب  ندینش  قرب و  ربا و  هب  رظن  ماگنه  ياعد 36 

، وت زا  ندرب  نامرف  ماقم  رد  هک  دناوت ، نارازگتمدخ  زا  رازگتمدخ  ود  و  وت ، ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  قرب » دـعر و   » نیا انامه  ایادـخ !
سابل ود  نآ  ببـس  هب  و  نارابم ، ام  رب  راب  نایز  ناراب  ود ، نآ  ۀلیـسو  هب  سپ  دنباتـش ، یم  شخب  نایز  یتبوقع  ای  دنمدوس  یتمحر  هب 

.ناشوپم ام  رب  الب 

نورد زا  و  نادرگب ، ام  زا  ار  شنایز  رازآ و  نک و  لزان  ام  رب  ار  اهربا  نیا  تکرب  هدیاف و  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
.تسرفن یبیسآ  تسا  راوتسا  نآ  رب  ام  تشیعم  هک  هچنآ  رب  و  ناسرن ، ام  هب  یتفآ  اهربا 

يارب و  میروآ ، یم  هانپ  وت  هب  تمـشخ  زا  ام  يا ، هداتـسرف  مشخ  ضحم  و  يا ، هتخیگنارب  تبوقع  رطاخ  هب  ار  اـهربا  نیا  رگا  ایادـخ !
ار تتبوقع  يایـسآ  و  نک ، ناکرـشم  هجوـتم  ار  مشخ  بضغ و  سپ  .مینک  یم  يراز  وـت  هاـگرد  هب  توـفع  تشذـگ و  تساوـخرد 

.رآ شدرگ  هب  نافرحنم  هب  تبسن 

زا ار  ام  و  امرف ، نوریب  دوخ  يزور  قزر و  هب  ار  ام  ۀنیس  مشخ  تّدش  و  نک ، فرطرب  تناراب  هب  ار  ام  ياه  نیمزرـس  یکـشخ  ایادخ !
شاوت هک  تسا  یـسک  زاین  یب  هک ، نیا  هچ  زاس ؛ ادج  ام  زا  ار  دوخ  یکین  عبنم  هیام و  و  نکم ، مرگرـس  لوغـشم و  دوخ  ریغ  هب  دوخ 

، يراد هاگن  يّرش  ره  زا  شاوت  هک  تسا  یسک  ملاس  و  ینک ، زاین  یب 
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هک یـسک  ره  رب  درادـن ؛ دوجو  يراد  هاگن  ظفح و  ۀلیـسو  وت ، باذـع  زا  يدـحا  يارب  تسین و  عافد  يورین  وت  عاـفد  زج  یـسک  دزن 
.یهد یم  نامرف  ینک  هدارا  سک  ره  ةرابرد  ییامرف  هدارا  هچنآ  هب  و  ینک ، یم  مکح  یهاوخب  هک  هچ  ره  هب  یهاوخب ،

ار نارازگـساپس  ساپـس  هک  یـساپس  يداد ؛ ام  هب  هک  ییاه  تمعن  رب  رکـش  ار  وت  و  یتشاد ، هاگن  الب  زا  ار  ام  هک  نآ  رب  ساپـس  ار  وت 
ةدنـشخب گرزب ، ياه  تمعن  هب  هدنهد  تمعن  رایـسب  ییوت  انامه  .دـنک  رپ  ار  ادـخ  نامـسآ  نیمز و  هک  یـساپس  دراذـگ ؛ رـس  تشپ 

، تسین وت  زج  يدوبعم  ناسحا ، ياراد  راتفر ، شوخ  راکوکین و  زیچان ، رکش  ةدننک  لوبق  كدنا ، ساپس  ةدنریذپ  میظع ، ياه  تمعن 
.تسوت يوس  هب  راک  نایاپ 

رکش زا  یناوتان  هب  فارتعا  ياعد 37 

، دروآ یم  تسد  هب  یتمعن  تناسحا  زا  هک  نیا  زج  دسر  یمن  رکـش  تیاهن  هب  لاوحا ، زا  یلاح  رد  تیرازگ  رکـش  زا  یـسک  ایادـخ !
.دراد یم  او  رگید  يرکش  هب  ار  وا  هک 

شالت و هچرگ  تتعاطا  زا  و  تسین ، رکش  رب  تردق  ار  یسک  سپ  دسر ، یم  ناگدنب  هب  یپرد  یپ  هتـسویپ و  تتمعن  هک  اج  نآ  زا  و 
؛ تسا تعاط  زا  ناوتاـن  تناـسحا ، لـضف و  ببـس  هب  تا ، یگتـسیاش  ربارب  رد  هک  نیا  زج  دـسر ، یمن  يا  هزادـنا  هب  دـنک  شـشوک 

.تسا ناوتان  تتعاطا  زا  ناشیا ، نیرتدباع  و  زجاع ، تیرازگساپس  زا  تناگدنب  نیرترازگ  ساپس  نیاربانب 

ار هک  ره  يوش ، دونـشخ  وا  زا  شندوب  راوازـس  ببـس  هب  و  يزرماـیب ، ار  وا  شندوب  قحتـسم  رطاـخ  هب  هک  تسین  نآ  ۀتـسیاش  یـسک 
یم ازج  يا  هتفریذپ  هک  ار  یکدنا  لمع  يا ، هدش  دونـشخ  تلـضف  هب  يوش ، دونـشخ  هک  ره  زا  يا و  هدـیزرمآ  تناسحا  هب  يزرمایب 

ار ناششاداپ  هک  تناگدنب  يرازگـساپس  ییوگ  هک  اج  نآ  ات  ینک ، یم  تیانع  شاداپ  يا  هدش  تعاطا  هک  يزیچ  كدنا  رب  و  یهد ،
نآ زا  نداتـسیا  زاب  رب  وت  نداد  تردـق  نودـب  هک  تسا ، يراک  يا ، هتخاس  گرزب  نآ  زا  ار  ناـشیا  يازج  يا و  هدرک  بجاو  نآ  رب 

نوچ مه  اهنآ  اب  یلو  دنرادن ، وت  نودب  ار  ترکش  زا  نداتـسیا  زاب  تردق  نانیا  اما  يداد ، ناشـشاداپ  تهج  نیا  زا  و  دندوب ، دنمناوت 
تردق هک  یسک 
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روط نیا  یلو  يداد ؛ ناشرجا  رطاخ  نیا  هب  و  هدوبن ، وت  تسد  هب  رکش  نآ  ببس  ینک  یم  راگنا  ای  يدرک ، هلماعم  دراد  نداتـسیا  زاب 
، يدرک هدامآ  ار  ناشدزم  و  دـنوش ، وت  تدابع  کلام  نانآ  هک  نیا  زا  شیپ  يدوب ، ناشیا  راـک  کـلام  نم ! يادـخ  يا  هکلب  تسین ،

تشذگ تهار  و  ناسحا ، تتداع  و  ندرک ، اطع  وت  شور  هک  تسا  نیا  يارب  نآ  و  دنوش ، وت  یگدنب  تعاط و  دراو  هک  نآ  زا  شیپ 
.تسا

، یهد تیفاع  الب  زا  ار  هک  ره  هک  دندهاش  و  یتسین ، راکمتـس  ینک  شتبوقع  هک  ره  ةرابرد  وت  هک  دنراد  فارتعا  تیاه  هدیرفآ  ۀمه 
نیاربانب دـنفرتعم ؛ ینآ  راوازـس  هچنآ  هب  تبـسن  ندرک  یهاـتوک  ریـصقت و  هب  نتـشیوخ  ةراـبرد  همه  و  يا ، هدرک  ناـسحا  شقح  رد 

رد ار  لطاب  رگا  و  دـنکن ، تیـصعم  ار  وت  يرگ  نایـصع  چـیه  دـبیرفن ، تتعاـط  زا  ندرک  فرـصنم  يارب  ار  ناـشیا  ناطیـش  هچناـنچ 
.دوشن هارمگ  وت  هار  زا  یهارمگ  چیه  دهدن ، هولج  قح  دننام  ناشرظن ،

.هدومن یچیپرس  وت  زا  ای  هدرک ، تعاطا  ار  وت  هک  یسک  اب  هلماعم  رد  تیراوگرزب  تسا  نشور  راکشآ و  هچ  یکاپ ، هّزنم و 

هب تسوت ، رایتخا  رد  شرفیک  لیجعت  هک  ار  راک  تیصعم  و  یهد ، یم  شاداپ  يا  هدروآ  مهارف  شیارب  دوخ  هچنآ ، ربارب  رد  ار  عیطم 
یناسحا کی  ره  هب  و  دنتـسین ، نآ  راوازـس  هک  يا  هدرک  ییاطع  یـصاع  عیطم و  زا  کی  ره  هب  یهد ، یم  تلهم  تشگزاب  وت و  دیما 

.تسا هاتوک  نآ  زا  شلمع  هک  يا  هدومرف 

دوب کیدزن  یتساوخ ، یم  وا  زا  یلمع  یتمعن  ره  ربارب  ینعی  يدرک ؛ یم  لثم  هب  هلباقم  يداد  وا  هب  هک  یتمعن  هب  تبـسن  ار  عیطم  رگا 
هب نآ  رد  هک  ینتفر ، تسد  زا  هاتوک  تدم  ربارب  رد  تیراوگرزب  هب  تترـضح  یلو  دوش ؛ لیاز  وا  زا  تتمعن  و  دـباین ، ار  تشاداپ  هک 

.يداد ششاداپ  دیواج  راد  هنماد  تدم  هب  ارذگ ، کیدزن  تدم  لباقم  رد  و  یگشیمه ، ینالوط و  یتدم  هب  هتساخرب ، تیگدنب 

ورین تیگدنب  رب  نآ  ببس  هب  ات  هدروخ ، تتمعن  ةرفس  زا  هک  یقزر  ربارب  رد  سپس 
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یسرزاب و هداد ، رارق  تترفغم  هب  ندیـسر  ببـس  ار  اهنآ  ندرب  راک  هب  هک  يرازبا  هب  تبـسن  وا  زا  و  یتساوخن ، ضوع  تمیق و  دریگ ،
یـششوک مامت  و  دوب ، هدیـشک  تدابع  هار  رد  هک  ار  یجنر  يدرک ، یم  راتفر  نینچ  تعیطم  ةدنب  اب  رگا  و  يدرکن ، قیقد  یـسرباسح 

تهاگشیپ رد  و  تفر ، یم  تسد  زا  تیاهاطع  و  اه ، تمعن  نیرت  کچوک  ربارب  رد  دوب ، هتشادرب  ناج  شود  هب  تعاط  ریـسم  رد  هک 
.تفرگ یم  رارق  وت  يراک  بلط  ورگ  رد  و  دنام ، یم  وت  راکهدب  دبا  ات  تیاه  تمعن  رگید  رطاخ  هب 

.هاگ چیه  هن  درک !؟ یم  ادیپ  ار  وت  باوث  زا  يزیچ  یگتسیاش  ینامز  هچ  باسح  نیا  يور 

زا هک  یـسک  اـما  هدرک ، تداـبع  ار  وـت  هک  تسا  یـسک  هار  و  هدرب ، ناـمرف  وـت  زا  هک  تسا  یـسک  زور  لاـح و  نیا  نم ! يادـخ  يا 
رد ار  شعـضو  هک  نیا  رطاخ  هب  يدرکن ، باتـش  وا  هب  ترفیک  باذع و  ندناسر  رد  هدـش ، هانگ  بکترم  و  هدـنادرگ ، يور  تنامرف 

ار تیاه  باذـع  همه  درک ، وت  ینامرفان  گنهآ  هک  يراک  لوا  رد  ًاقّقحم  و  دـهد ، رییغت  تیگدـنب  هب  شنتـشگرب  لاح  هب  تینامرفان ،
تخـس و تازاجم  ره  و  یتخادنا ، ریخأت  هب  وا  زا  هک  ار  یباذع  ره  سپ  دش ؛ یم  قحتـسم  يا  هتخاس  هدامآ  تناگدـنب  مامت  يارب  هک 

.تسا تباث  بجاو و  وت  يارب  هک  تسا  يزیچ  رتمک  هب  يدونشخ  و  دوخ ، یعطق  مّلسم و  ّقح  یتشادزاب ، وا  زا  هک  يرفیک 

چیه هن  تسا ؟ یسک  هچ  دش  كاله  وت  اب  تفلاخم  ببس  هب  هک  یـسک  زا  رت  تخبدب  و  تسیک ؟ وت  زا  رت  میرک  نم ! يادخ  يا  سپ 
؟ سک

راکهانگ رب  تیراکمتـس  میب  .دنـسرتب  ار  تتلادـع  زج  هک  ینآ  زا  رت  كاپ  و  يوش ، فصو  ناسحا  هب  زج  هک  ینآ  زا  رتـالاو  وت  سپ 
هچنآ و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  سپ  تسین ؛ نایم  رد  هدرک ، دونـشخ  ار  وت  هک  یـسک  شاداپ  نتـشاذگاو  سرت  و  دور ، یمن 

رایـسب وت  انامه  .مسرب  ملمع  رد  قیفوت  هب  نآ  ببـس  هب  هک  يا  هنوگ  هب  نک ؛ نوزفا  نم  رب  ار  تتیاده  شخبب و  نم  هب  مراد ، وزرآ  ار 
.يراوگرزب ةدنهد  تمعن 
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شتآ زا  يدازآ  بلط  ناگدنب و  قوقح  رد  یهاتوک  زا  شزوپ  ياعد 38 

هک یناسحا  زا  و  مدادـن ، شیراـی  نم  و  دـش ، متـس  وا  هب  نم  روضح  رد  هک  يا  هدـید  متـس  ةراـبرد  مهاوخ  یم  شزوپ  وت  زا  ایادـخ !
زا و  متفریذـپن ، ار  وا  شزوپ  نم  هتـساوخ و  شزوپ  نم  زا  هک  يا  هدـننک  دـب  زا  و  مدرواین ، اج  هب  ار  شـساپس  و  هدـش ، نم  هب  تبـسن 

ار نآ  هدوب و  ما  هدهع  رب  هک  یّقح  بحاص  نمؤم  قح  زا  و  مدادن ، حیجرت  دوخ  هب  ار  وا  نم  هدرک و  تساوخرد  نم  زا  هک  يدنمزاین 
يرود نآ  زا  هدمآ و  شیپ  میارب  هک  یهانگ  ره  زا  و  ما ، هدناشوپن  ار  نآ  هدش و  راکشآ  نم  يارب  هک  ینمؤم  بیع  زا  و  ما ، هتخادرپن 

.مدرکن

شیپ ربارب  رد  ارم  هک  یشزوپ  مهاوخ ؛ یم  شزوپ  ینامیشپ  زا  هدنکآ  یلد  اب  تساهنیا ، دننام  هچنآ  زا  اهنیا و  همه  زا  نم ! يادخ  يا 
ار ممزع  و  مدش ، ناشراتفرگ  هک  ییاه  شزغل  زا  ار  مینامیـشپ  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  سپ  .دراد  زاب  اهنآ  ریظن  ییاهدـمآ 

! ناگدننک هبوت  رادتسود  يا  ددرگ ، وت  قشع  بجوم  میارب  هک  يا  هبوت  هد ؛ رارق  هبوت  دیآ ، یم  شیپ  میارب  هک  یناهانگ  كرت  رب 
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تمحر وفع و  بلط  ياعد 39 

و راد ، رود  یتیصعم  ره  زا  ار  مدیدش  لیم  و  نکـش ، مه  رد  یمارح  ره  زا  ار  متوهـش  يانب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
.راد زاب  هملسم  نز  ناملسم و  درم  ره  و  هنمؤم ، نز  نمؤم و  درم  ره  ندرزآ  زا  ارم 

وا رب  ار  شندیرد  هک  ارم  تمرح  ةدرپ  ای  يدرک ، مارح  وا  رب  ار  راک  نآ  هک  هدـش  يراک  بکترم  نم  هب  تبـسن  يا  هدـنب  ره  ایادـخ !
تباث وا  ةدـهعرب  نم  زا  یّقح  تسا ، هدـنز  زونه  هک  یلاح  رد  ای  هدرم ، هتـشاد  نم  رب  هک  یمتـس  راب  ریز  سپ  هدـیرد ، يدرک  عونمم 
هچنآ ةرابرد  و  امرف ، وفع  هدرک  لامیاپ  نم  زا  هک  یقح  اب  ۀطبار  رد  و  زرمایب ، هتشاد  اور  نم  رب  هک  یمتس  هب  تبـسن  ار  وا  سپ  تسا ؛

نانآ و زا  ار  متـشذگ  وفع و  نیا  و  زاسن ، شیاوسر  هدش  بکترم  نم  رب  متـس  اب  هک  یناهانگ  رطاخ  هب  و  نکم ، هذـخاؤم  هدرک  نم  اب 
نیرتالاب ناگدنهد و  هقدص  تاقدص  نیرت  هدیافرپ  زا  مداد ، ماجنا  نانآ  هب  تبـسن  تشاد  مشچ  نودب  هک  یکین  راک  یـشوپ و  مشچ 

، هد رارق  ضوع  ار  تتمحر  نانآ  يارب  میاعد  لباقم  رد  و  توفع ، نانآ  زا  نم  وفع  ربارب  رد  و  هد ، رارق  تهاگـشیپ  نیبّرقم  ياـهاطع 
.میدرگ راگتسر  تناسحا  ضحم  ناممادک  ره  و  میوش ، دنمتداعس  تیشخب  نوزف  ببس  هب  ام  زا  کی  ره  ات 

زا ای  هدش ، هّجوتم  وا  هب  يا  همدص  نم  بناج  زا  هک  تناگدنب  زا  کی  ره  ایادخ !
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، ما هدرک  لامیاپ  ار  شقح  يا  هنوگ  هب  متس  نآ  یپ  زا  و  هدش ، وا  رب  یمتـس  نم  ببـس  هب  ای  نم  زا  ای  هدیـسر ، وا  هب  يرازآ  نم  يوس 
هدرک رارف  شتسد  زا  ما و  هتفرگ  شیپ  وا  زا  نانچ  دراد ، نم  ةدهع  رب  هک  یقح  اب  ای  تسین ، نکمم  شیارب  قح  نآ  ندنادرگ  زاب  هک 

و تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  روما  نیا  ۀـمه  نیع  رد  تسین ، رّـسیم  شیارب  ناونع  چـیه  هب  شّقح  نتفرگ  يارب  نم  نتفای  هک  ما ،
رب هک  یتـبوقع  زا  ارم  و  زادرپـب ، دوخ  دزن  زا  لـماک  روط  هب  ار  شّقح  و  نک ، یـضار  نم  زا  دوـخ  يرگناوـت  هب  ار  قـح  بحاـص  نآ 

باذع بات  نم  يورین  اریز  هد ؛ متاجن  دنک  یم  مکح  نآ  هب  تتلادع  هک  يرفیک  زا  و  راد ، هاگن  ما  هدش  نآ  قحتـسم  تنامرف  ساسا 
و ینک ، یم  مکاله  ینک  تافاکم  قح  ۀـیاپ  رب  ارم  رگا  هک  یتسرد  هب  .تسین  وت  مشخ  لّمحت  ناکما  نم  تقاط  يارب  و  درادـن ، ار  وت 

.يزادنا یم  ما  هکلهم  هب  یناشوپن ، تتمحر  هب  رگا 

مهاوخ یم  مشود  زا  ار  يراـب  و  دـهاک ، یمن  وت  زا  يزیچ  نآ ، ندیـشخب  هک  مهاوـخ  یم  ار  يزیچ  ندیـشخب  وـت  زا  نم ! يادـخ  يا 
.تسین نارگ  راوشد و  وت  رب  نآ  نتشادرب  هک  يرادرب ،

يّرش زا  ار  تدوخ  نآ  ۀلیسو  هب  ات  يدرکن ، قلخ  ار  نآ  هک  يدوجو  یـشخبب ؛ نم  هب  ار  مدوجو  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم ! يادخ  يا 
ناهرب و و  یناسر ، تابثا  هب  نآ  ریظن  شنیرفآ  رب  ار  تتردـق  ات  يدـیرفآ  ار  نآ  هکلب  یبای ؛ هار  يدوس  هب  نآ  ببـس  هب  ای  يراد ، زاـب 
زا هتخاس  راب  نارگ  ارم  نآ  لـمح  هک  یناـهانگ  راـب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  و  یهد ، رارق  ترخآ  رد  نآ  لکـش  داـجیا  رب  یتجح 

.مبلط یم  يرای  هدروآرد ، وناز  هب  ارم  شا  ینیگنس  هچنآ  هب  تبسن  وت  زا  يرادرب و  مشود 

زا هانگ  نیگنس  راب  نتشادرب  هب  ار  تتمحر  و  شخبب ، نم  رب  دوخ  رب  متـس  رطاخ  هب  ار  مدوجو  تسرف و  دورد  شلآ  دّمحم و  رب  سپ 
.هدش ناراکمتس  لماش  توفع  تشذگ و  ناوارف  هچ  و  هدیسر ، ناراکدب  هب  تتمحر  رایسب  هچ  .رامگب  نم  رب  مشود 

ار نانآ  هک  هد ، رارق  یناسک  قشمرس  ارم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  سپ 
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رد سپ  يدرک ، اهر  نامرجم  ياه  هطرو  زا  تقیفوت  هب  و  یتشاد ، هاگن  اپرـس  ناراکاطخ  ياه  هاگ  نداـتفا  رد  نداـتفا  زا  تتـشذگ  هب 
.دیسر يدازآ  هب  تتلادع  دنب  زا  تناسحا  تسد  هب  و  دش ، اهر  تمشخ  تراسا  زا  توفع  ۀیاس 

زا ار  دوخ  دـنک و  یمن  راـکنا  ار  تتبوقع  قاقحتـسا  هک  يا  هدرک  راـتفر  یـسک  ةراـبرد  ینک ، راـتفر  هنوگ  نیا  رگا  نم ! يادـخ  يا 
.دیامن یمن  هئربت  تمشخ  هب  تبسن  ندوب  راوازس 

هب شدیما  زا  تاجن ، زا  شیدیمون  و  تسا ، رتشیب  وت  هب  شدیما  زا  وت ، زا  شـسرت  هک  ینک  یم  یـسک  اب  ار  راتفر  نیا  نم ! يادـخ  يا 
زا هکلب  دـشاب ؛ وت  مرک  هب  ندوب  رورغم  ساسا  رب  شدـیما  ای  وت  تمحر  زا  سأی  باب  زا  شیدـیمون  هک  نیا  هن  تسا ، رتاجرباپ  ییاهر 

هیاپ یب  تسس و  هدوب ، شا  هدهعرب  هک  یفیاظو  دروم  رد  شلیالد  و  كدنا ، شناهانگ  هب  تبـسن  شیاه  یبوخ  هک  تسا  تهج  نیا 
.تسا

یتسه یگرزب  راگدرورپ  وت  اریز  دندرگن ؛ سویأم  وت  زا  ناراکهنگ  و  دنوشن ، رورغم  وت  هب  ناقیّدص  هک  يا  هتـسیاش  نم ! يادـخ  يا 
رترب ناگدش  دای  زا  تدای  يراد ، یمن  اور  يریگ  تخـس  یـسک  هب  دوخ  قح  نتفرگ  رد  و  ینک ، یمن  عنم  يدـحا  زا  ار  تناسحا  هک 
مامت رب  ار  وت  .تسا  شخپ  هدـنکارپ و  اه  هدـیرفآ  مامت  ناـیم  رد  تتمعن  و  تسا ، كاـپ  هّزنم و  صقن  تبـسن  زا  تیاـه  ماـن  و  تسا ،

! نایناهج راگدرورپ  يا  ساپس ، دش  نایب  تفاصوا  زا  هچنآ 
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گرم دای  ياعد 40 

زا نیتسار  لـمع  اـب  زارد  ياـهوزرآ  تسد  و  نک ، زاـین  یب  زارد  رود و  يوزرآ  زا  ار  اـم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
هب ار  یسفن  نتسویپ  و  يزور ، لابند  هب  هک  ار  يزور  نتفایرد  و  یتعاس ، یپ  زا  ار  یتعاس  ندرب  نایاپ  هب  ات  امرف  هاتوک  ام  تایح  نماد 

ربارب رد  ار  گرم  و  هد ، ناما  شیاه  يدب  زا  و  راد ، ملاس  ار  ام  اهوزرآ  بیرف  زا  و  مینکن ، وزرآ  یماگ  هب  ار  یماگ  ندیسر  و  یسفن ،
نآ زا  يزور  و  مینک ، شداـی  يزور  هک  هدـم  رارق  يا  هنوـگ  هـب  ار  شداـی  و  یگـشیمه ، مـئاد و  ینداد  رارق  هداد ؛ رارق  اـم  ناگدـید 

.میزرو تلفغ 

هب ندیـسر  دوز  يارب  و  میرامـش ، هتـسهآ  مارآ و  نآ  اب  هارمه  ار  وت  يوس  هب  ندـمآ  هک  هد ، رارق  نامیارب  یلمع  هتـسیاش  لامعا  زا  و 
قوش نآ  هب  هک  دشاب  یتفلا  زکرم  و  میریگ ، سنا  نآ  هب  هک  دـشاب  یـسنا  ّلحم  ام  يارب  گرم  هک  يروط  هب  میزرو ؛ صرح  وت  ياقل 
لزان ینک و  دراو  ام  رب  ار  گرم  هک  یماگنه  سپ  .میـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  هب  یکیدزن  هک  دـشاب  یکیدزن  دـنواشیوخ  و  میزرو ،

هب ار  ام  زاس و  سونأم  وا  اب  ار  ام  دـش ، دراو  اـم  رب  هک  یناـمز  و  اـمرف ، تخبـشوخ  يا  هدـننک  رادـید  نینچ  رادـید  زا  ار  اـم  ییاـمرف ،
زا يدـیلک  و  تشزرمآ ، ياـهرد  زا  يرد  ار  نآ  و  نکم ، هدنکفارـس  راوـخ و  شتراـیز  هب  و  زادـنیم ، تـمحز  جـنر و  هـب  شیناـمهم 

تتمحر ياهدیلک 
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هبوت عمج  رد  و  دـنرادن ، هارکا  گرم  زا  هک  یناـعیطم  کلـس  رد  و  ناـهارمگ ، هن  ناریمب ؛ ناـگتفای  تیادـه  ةرمز  رد  ار  اـم  .هد  رارق 
!. ناراکدب رادرک  ةدننک  حالصا  و  ناراکوکین ، شاداپ  نماض  يا  هانگ ، هب  نازرو  رارصا  ناراکهانگ و  هن  ربب  ایند  زا  ناگدننک 

یشوپ � هدرپ بلط  ياعد 41 

تتـشهب طسو  رد  و  روآرد ، تتمحر  ياهروخـشبآ  هب  و  نارتسگب ، میارب  ار  تتمارک  رتسب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
هک یناـهانگ  هب  و  نکم ، مـمورحم  تهاـگرد  زا  يدـیمون  هـب  و  راذـگم ، میناـشیپ  رب  ار  تهاـگرد  زا  ندـش  دودرم  غاد  و  هد ، میاـج 

و هدم ، رارق  تقد  دروم  ار  مباسح  ما ، هداد  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  رطاخ  هب  و  زادنیم ، تبوقع  ّصاقت و  ۀصرع  هب  ارم  مدـش ، بکترم 
ناـگرزب و مشچ  ربارب  رد  ار  مناـهنپ  روما  و  راذـگم ، تلادـع  يوزارت  رد  ار  ملمع  و  زاـسم ، شاـف  ار  مّرـس  و  نکم ، راکـشآ  ار  مزار 

.نکم المرب  نایاوشیپ 

اهنآ ناگدید  زا  دنک ، اوسر  ماندب و  تروضح  رد  ارم  هچنآ  و  راد ، ناهنپ  نانآ  زا.تسا  نم  گنن  ۀـیام  شندـش  راکـشآ  هک  هچنآ  و 
بناج هب  و  روآرد ، نیمی  باحـصا  ةرمز  رد  ارم  و  نک ، لماک  تشزرمآ  هب  ار  متمارک  و  رب ، ـالاب  تیدونـشخ  هب  ار  ما  هبترم  ناـشوپب ،

راگدرورپ يا  نک ، دابآ  نم  دوجو  هب  ار  ناگتـسیاش  نمجنا  و  هد ، رارق  ناراگتـسر  هورگ  رد  و  نک ، متیادـه  ناگتفای  نمیا  ياه  هار 
.امرف باجتسم  ار  میاعد  نایناهج !
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نآرق متخ  ياعد 42 

لزاـن هک  یباـتک  ره  رب  و  يداتـسرف ، رون  تروص  هب  ار  نآ  هک  ینآرق  يداد ؛ يراـی  تنآرق  تئارق  ندـناسر  ناـیاپ  هب  ارم  وت  ایادـخ !
.يداد يرترب  يا  هدناوخ  رب  هک  یمالک  نخس و  ره  رب  و  يداد ، رارق  نابهگن  دهاش و  يدرک ،

تکرب زا  هک  تسا ، يا  هتـسویپ  مه  هب  تایآ  و  یتخادنا ، ییادج  تمارح  لالح و  نیب  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  یتخاس ، شا  هدننک  ادـج  و 
عماج و ینایب  يا ؛ هدرک  نایب  نآ  رد  تناگدـنب  يارب  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یباتک  و  يا ، هدرک  راکـشآ  ار  تماـکحا  ياـه  هار  نآ ،

.قح هب  یندروآ  دورف  يدروآ ؛ دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تربمایپ  رب  هک  تسا  یحو  و  اسر ،

افـش و  میبای ، هار  تیادـه  هاگ  هصرع  هب  یناداـن ، یهارمگ و  ياـه  یکیراـت  زا  نآ  زا  يوریپ  وترپ  رد  هک  يداد ، رارق  يرون  ار  نآ  و 
ار شیاه  تیعقاو  و  دنک ، كرد  ار  شا  یناعم  میهافم و  هک  نآ  يارب  دهد ، ارف  شوگ  شتایآ  هب  توکس  تیاعر  اب  هک  یـسک  يارب 

ربارب زا  شناهرب ، ییانشور  هک  یتیاده  رون  دوش و  یمن  فرحنم  قح  زا  شا  هنابز  هک  یلدع  يوزارت  و  دیامن ، قیدصت  ناج  لد و  اب 
ةریگتـسد هب  سک  ره  و  دوشن ، هارمگ  دنک ، دصق  شراوتـسا  نییآ  بناج  هب  سک  ره  هک  یتاجن  مچرپ  و  ددرگن ، شوماخ  ناگدننیب 

.دسرن وا  هب  هدننک  كاله  ياه  تسد  دزیوآ ، رد  شتمصع 
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یناسک زا  ار  ام  سپ  يدوشگ ، شترابع  ییابیز  هب  ار  نامنابز  ياه  هدقع  و  يداد ، يرای  نآرق  توالت  هب  ار  ام  هک  نونکا  مه  ایادخ !
تعاطا شمکحم  تایآ  ربارب  رد  میلـست  داقتعا  اب  ار  وت  و  دـننک ، تیاـعر  تسا  نآ  راوازـس  هکناـنچ  ار  باـتک  نیا  قح  هک  هد ، رارق 

.دنرب هانپ  شنشور  لیالد  و  شتاهباشتم ، هب  رارقا  هاگهانپ  هب  و  دنیامن ،

لماک روط  هب  ار  شیاه  یتفگش  شناد  و  يدرک ، لزان  هتـسبرس  لمجم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تربمایپ  رب  ار  نآرق  وت  ایادخ !
و يداد ، يرترب  دنربخ  یب  نآرق  شناد  زا  هک  یناسک  رب  ار  ام  و  يداد ، ثرا  ام  هب  ریسفت  ناونع  هب  ار  نآ  ملع  و  يدومرف ، ماهلا  وا  هب 
، دـنرادن ار  شتایآ  هب  مایق  و  نآ ، میهافم  كرد  تقاط  هک  یناسک  رب  ار  ام  ات  يدرک ، تیانع  اـم  هب  ار  شقیاـقح  زا  یهاـگآ  تردـق 

.یشخب يرورس  تعفر و 

هب بیطخ  دـمحم  رب  سپ  يدـنامهف ، ام  هب  ار  شتلیـضف  تفارـش و  و  یتخاس ، نآ  ياه  تیعقاو  لماح  ار  ام  ياه  لد  هکنانچ  ایادـخ !
کش و ات  تسوت ، بناج  زا  نآرق  دـنراد : فارتعا  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  و  تسرف ، دورد  نآرق  ناراد  هنازخ  شلآ  رب  نآرق و 

.درادن زاب  شتسار  هار  زا  ار  ام  یفارحنا ، دوشن و  ام  ياه  لد  ضراع  نآ ، قیدصت  ریسم  رد  يا  ههبش 

هک تاهباشتم  زا  و  دننز ، یم  گنچ  نآرق  مکحم  نامـسیر  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادـخ !
روـن هـب  و  دـنبای ، یم  شمارآ  شتمحر  لاـب  ۀــیاس  رد  و  دــنریگ ، یم  يوأـم  شمکحم  تاـیآ  هاـنپ  رد  تـسا ، لوـقع  شزغل  لـحم 
غارچ شغارچ ، زا  و  دننک ، یم  ادتقا  تسا  قح  ندش  راکـشآ  بجوم  هک  شا  هدیپس  یگدنـشخرد  هب  و  دـنبای ، یم  هار  شهاگحبص 

.دنیوج یمن  تیاده  نآ  ریغ  زا  و  دنزورفا ، یم 

ياه هار  وا ، لآ  ببـس  هب  يدرک و  بصن  دوخ  يوس  هب  تیادـه  يارب  يا ، هناشن  نآرق  ۀلیـسو  هب  ار  دّـمحم  هک  هنوگ  ناـمه  ایادـخ !
سپ یتخاس ، راکشآ  ار  دوخ  يدونشخ 

ص:238

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


تمالس لحم  بناج  هب  هک  ینابدرن  و  تمارک ، لزانم  نیرتالاب  هب  ندیسر  ۀلیـسو  ام  يارب  ار  نآرق  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب 
ياه تمعن  رد  نآ  تکرب  زا  هک  يا  هلیـسو  میوش و  هداد  شاداپ  ار  تمایق  ۀـصرع  رد  ییاهر  نآ ، ۀلیـسو  هب  هک  یببـس  و  میور ، ـالاب 

.هد رارق  میدرگ ، دراو  تماقا  يارس 

ام هب  ار  ناکین  قالخا  ییابیز  و  رآ ، دورف  ام  شود  زا  ار  ناهانگ  ینیگنس  نآرق ، ۀطساو  هب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
ییاج ات  دنتـساخرب ، یگدـنب  هب  نآرق  ۀلیـسو  هب  ار ، زور  مامت  بش و  تاعاس  همه  هک  هد  رارق  یناسک  راثآ  وریپ  ار  ام  و  امرف ، تیانع 

و دنتـسج ، ینـشور  نآرق  رون  هب  هک  یهد  رارق  یناـسک  راـثآ  عباـت  .ینک و  كاـپ  یگدولآ  ره  زا  نآ ، یگدـننک  كاـپ  هب  ار  اـم  هک 
تـسد هب  زا  و  دزادـنا ، تکاله  هب  ار  نانآ  شیاه  گنرین  بیرف و  اب  ات  درکن ، لـفاغ  ترخآ  يارب  لـمع  زا  ار  اـهنآ  اـج  یب  يوزرآ 

.دراد زاب  ترخآ  ندروآ 

زا و  سنوـم ، اـه  بـش  ياـه  یکیراـت  رد  هد ؛ رارق  عفاـنم  نـیا  ۀـنیمز  اـم  يارب  ار  نآرق  و  تـسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادــخ !
و هدنرادزاب ، ناهانگ  يوس  هب  تکرح  زا  ام  ياه  ماگ  يارب  و  نابهگن ، اه  هسوسو  تارطخ  و  هانگ ، باکترا  يارب  ناطیش  تاکیرحت 
، هدنوش عنام  هانگ  باکترا  زا  ناممادنا  يارب  و  هدننک ، لال  يرامیب -  رطاخ  هب  هن  لطاب - ، راتفگ  رد  نتفر  ورف  زا  نامیاه  نابز  يارب 

شا هدنراد  زاب  ياهدنپ  شیاه و  یتفگـش  مهف  ات  هدننارتسگ ، هدیچیپ ، مه  رد  ار  نآ  تلفغ  تسد  هک  تربع  قاروا  راموط و  يارب  و 
.یناسرب ام  ياه  لد  هب  دنناوتان ، نآ  لمحت  زا  ناشتبالص  دوجو  اب  راوتسا ، ياه  هوک  هک  ار 

هجنپ زا  ار  اـه  هسوـسو  تارطخ  شخب و  موادـت  ار  اـم  رهاـظ  یگتـسارآ  نآرق  ۀلیـسو  هب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
زا روما  و  يوشب ، نامدوجو  هب  ار  نامناهانگ  یگتسباو  و  ناماه ، لد  كرچ  نآرق  ببـس  هب  و  راد ، زاب  نامنورد  تمالـس  هب  نتخادنا 

ضرع هاگیاج  رد  و  شخب ، ناماس  نآرق  هب  ار  ام  ةدیشاپ  مه 
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زور رد  نامنتخیگنارب  ماگنه  رد  و  ناشنورف ، نآرق  ببـس  هب  تساج ، نآ  ياـمرگ  هدـییاز  هک  ار  اـم  یگنـشت  تهاگـشیپ ، هب  لاـمعا 
.ناشوپ ناما  نما و  ۀماج  ام  رب  نآرق  ۀلیسو  هب  گرزب ، تشحو 

نآرق ببـس  هب  و  امرف ، ناربج  نآرق  ۀلیـسو  هب  ار  ام  يرادـن  یتسدـگنت و  فاکـش  ألخ و  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
ياه یتسپ  دنـسپان و  ياـه  تلـصخ  زا  نآرق ، ۀـیاس  رد  ار  اـم  و  هد ، قوس  اـم  يوس  هب  ار  قازرا  یناوارف  هدرتسگ و  خارف و  یگدـنز 

ربهار و تمایق  زور  رد  نآرق  ات  امرف ، ظفح  قافن  ياـه  هزیگنا  و  رفک ، بـالجنم  رد  طوقـس  زا  نآرق  ۀلیـسو  هب  و  نک ، رود  یقـالخا 
ام يارب  و  دراد ، نامزاب  تدودـح  زا  زواجت  و  تمـشخ ، زا  ناهج  نیا  رد  و  دـشاب ، تیاه  تشهب  تیدونـشخ و  يوس  هب  ام  يامنهار 

.دشاب هاوگ  دهاش و  شمارح  نتسناد  مارح  و  شلالح ، نتسناد  لالح  رد  تهاگشیپ ، رد 

نداتفا هرامـش  هب  و  ندرک ، هلان  يراوشد  نداد ، ناج  یتخـس  نآرق ، ببـس  هب  گرم  ماگنه  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
هب امرف  ناسآ  يرآ ، .امرف  ناسآ  ام  رب  تسا !؟ رگ  هجلاعم  یسک  هچ  دوش : هتفگ  و  دنـسر ، ولگ  هب  اه  ناج  هک  یتقو  مه  نآ  ار ، سفن 

نامک زا  ار  قارف  كانتـشحو  ياهریت  و  دوش ، راکـشآ  بیغ  ياـه  هدرپ  زا  ناـج  نتفرگ  يارب  گرم ، ۀتـشرف  هک  یماـگنه  صوصخ 
ایند زا  ام  تکرح  ندرک و  چوک  و  دیامن ، هدامآ  ناج  يارب  مومسم  یتبرش  گرم ، ةدنشک  رهز  زا  و  دنک ، باترپ  حور  يوس  هب  لجا 

.دشاب هاگمارآ  تاقالم  رادید و  زور  ات  اهربق ، و  ددرگ ، ندرگ  رب  ییاهدنب  ندرگ  اهرادرک ، اه و  لمع  و  دوش ، کیدزن  ترخآ  هب 

ام رب  كاخ  تاقبط  نیب  ار  نامتماقا  لوط  و  یگدیـسوپ ، یگنهک و  ۀـناخ  رد  ار  اـم  دورو  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
رد و  هد ، تعـسو  ام  يارب  تتمحر ، هب  ار  دحل  یگنت  و  هد ، رارق  ناملزانم  نیرتهب  ایند  زا  ییادـج  زا  سپ  ار  اهربق  و  نادرگ ، كرابم 

رب هک  يا  هدننک  كاله  ناهانگ  هب  تمایق ، ۀصرع  نارضاح  ربارب 
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لپ شزرل  ماگنه  و  امرف ، محرت  ام  عضو  یتسپ  ّتلذ و  رب  لامعا ، ضرع  هاگیاج  رد  نآرق  ببس  هب  و  نکم ، نامیاوسر  تسام  ندرگ 
ار ام  ياهروگ  یکیرات  تمایق ، ندش  اپرب  زا  شیپ  و  زاس ، راوتـسا  نآرق  ۀلیـسو  هب  نآ  زا  روبع  تقو  هب  ار  ام  ياه  ماگ  شزغل  منهج ،

تاجن دننام  یب  گرزب و  يالب  زور  ياه  سرت  یتخـس  و  تمایق ، زور  هودنا  هنوگ  ره  زا  نآرق  ۀیاس  رد  ار  ام  و  نک ، نشور  نآرق  هب 
ياه لد  رد  ام  يارب  و  نک ، دیپس  ار  ام  ياه  هرهچ  ینامیشپ -  ترسح و  زور  دوش -  یم  هایس  ناگشیپ  متـس  ةرهچ  هک  يزور  و  هد ،

.نکم راوشد  تخس و  ام  رب  ار  یگدنز  و  هد ، رارق  یتسود  ّتبحم و  نمؤم ، مدرم 

تبـسن و  درک ، راکـشآ  ار  تنامرف  و  دناسر ، مدرم  هب  ار  تنید  مایپ  هک ، نیا  ربارب  رد  تسرف ، دورد  تلوسر  هدنب و  دّمحم  رب  ایادخ !
.دومرف یهاوخریخ  تناگدنب  هب 

زا تهاگـشیپ ، رد  تعافـش  رظن  زا  و  ناربماـیپ ، نیرت  برقم  زا  تماـیق  زور  داـب ، شلآ  رب  وا و  رب  تدورد  هـک  ار  اـم  ربماـیپ  ایادـخ !
.هد رارق  نانآ  نیرتدنموربآ  وربآ ، هاج و  رظن  زا  و  نانآ ، نیرتالاو  زا  ماقم  تلزنم و  تهج  زا  و  نانآ ، نیرتدنمورین 

نیگنـس ار  شنازیم  و  امرف ، تمظع  اب  گرزب و  ار  شناهرب  لیلد و  و  هد ، يرترب  ار  شناینب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
ام و  زاس ، دنلب  ار  شا  هجرد  و  لماک ، ار  شرون  و  نک ، دیپس  ار  شیور  و  امرف ، کیدزن  ار  شا  هلیـسو  و  ریذپب ، ار  شتعافـش  و  نک ،

هورگ رد  و  هد ، رارق  شتعاط  لها  زا  و  رب ، هار  وا  هار  رد  و  هد ، رارق  شهار  رد  ار  ام  و  ناریمب ، شنییآ  رب  و  رادب ، هدنز  وا  شور  رب  ار 
.نک نامباریس  شماج  زا  و  امرف ، دراو  شضوح  هب  و  نک ، روشحم  وا 

انامه یناسرب ، دراد  دیما  تتمارک  ناسحا و  ریخ و  زا  هک  هچنآ  هب  ار  وا  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  يدورد  تسرف ؛ دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  و 
.يردق نارگ  ناسحا  هدرتسگ و  تمحر  بحاص  وت 

و درب ، مدرم  يوس  هب  ار  تتایآ  و  دناسر ، ار  تیاه  مایپ  هک  نیا  رطاخ  هب  ایادخ !
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ناگتـشرف زا  کی  ره  هب  هک  یـشاداپ  زا  رترب  امرف ، تیانع  وا  هب  یـشاداپ  درک ، داـهج  تهار  رد  و  درک ، یهاوخریخ  تناگدـنب  يارب 
.داب شکاپ  هزیکاپ و  تیب  لها  رب  وا و  رب  ادخ ، تاکرب  تمحر و  مالس و  يدومرف ، تیانع  تا  هدیزگرب  لسرم و  يایبنا  و  تبرقم ،

لاله هب  ندرک  هاگن  ياعد 43 

نامیا ریبدت ، کلف  رد  ةدننک  فّرـصت  هدـش و  نّیعم  لزانم  رد  ةدـننک  دـمآ  تفر و  ناباتـش ، مئاد و  ةدـنیوپ  رادربنامرف و  ةدـیرفآ  يا 
راکـشآ وت  ۀلیـسو  هب  تفاـی ، ناوت  یم  یتخـس  هب  ساوح  اـب  ار  هچنآ  درک ، نشور  ار  اـه  یکیراـت  وـت  ببـس  هب  هک  یـسک  هب  مدروآ 

يدایز و هب  ار  وت  و  داد ، رارق  شتردق  تنطلـس و  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  و  یتسه ، رب  شییاورنامرف  لیالد  زا  یلیلد  ار  وت  و  تخاس ،
شا هتساوخ  يوس  هب  و  ییوا ، رادربنامرف  تالاح  نیا  مامت  رد  .تفرگ  تمدخ  هب  یگتفرگ ، یگدنبات و  و  بورغ ، عولط و  و  ناصقن ،

.یناباتش

، دیدج یهام  دـیلک  ار  وت  هداد ، ماجنا  وت  نأش  رد  هچنآ  تسا  قیقد  هچ  و  هدرب ، راک  هب  وت  ۀـمانرب  رد  هک  يریبدـت  تسا  تفگـش  هچ 
ریدقت ما و  هدننک  ریدـقت  و  تا ، هدـننیرفآ  ما و  هدـننیرفآ  و  تراگدرورپ ، مراگدرورپ و  دـنوادخ ، زا  .هداد  رارق  دـیدج  يراک  يارب 

، دهد رارق  یتکرب  اب  لاله  ار  وت  و  دتـسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  هک  منک  یم  تساوخرد  ترگتروص ، مرگتروص و  و  تا ، هدننک 
زا یتمالـس  و  اهالب ، زا  ینمیا  لاله  دـنکن ، شا  هدولآ  ناهانگ  هک  یکاپ  لاله  و  دربن ، نیب  زا  ار  تکرب  نآ  ناراگزور  تشذـگ  هک 
نآ اب  يراوشد  هک  یـشیاسآ  و  ددرگن ، نآ  درگ  تّقـشم  هک  یتنمیم  اب  و  دـشابن ، نآ  رد  یـسحن  هک  یعلاط  یـشوخ  لاله  اه ، يدـب 

طولخم

ص:242

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:243

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:244

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:245

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 254 

http://www.ghaemiyeh.com


.مالسا تمالس و  و  ناسحا ، تمعن و  و  ناما ، نما و  لاله  ددرگن ، ّرش  هب  جوزمم  هک  يریخ  و  دوشن ،

نیرت هزیکاـپ  زا  و  هدرک ، عولط  نآ  رب  وـن  هاـم  هک  هد  رارق  یناـسک  نیرتدونـشخ  زا  ار  اـم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
، دنا هتساخرب  بحتـسم  بجاو و  زا  تدابع ، هنوگ  ره  ماجنا  هب  نآ  رد  هک  یناسک  نیرت  تخبـشوخ  و  هدرک ، هاگن  نآ  هب  هک  یناسک 
هب هاـم  نیا  رد  ار  اـم  و  راد ، هاـگن  تتیـصعم  هـب  ندز  تـسد  زا  و  اـمرف ، ظـفح  هاـنگ  زا  و  نـک ، قـّفوم  هبوـت  هـب  هاـم  نـیا  رد  ار  اـم  و 

ار تتمعن  هام ، نیا  رد  تیگدنب  ندروآ  اج  هب  لماک  ببس  هب  و  ناشوپب ، ام  هب  ار  تیفاع  ياه  ششوپ  و  زیگنارب ، تتمعن  يرازگساپس 
.داب شا  هزیکاپ  كاپ و  لآ  دّمحم و  رب  ادخ  دورد  و  يا ، هدوتس  هدنهد و  تمعن  رایسب  وت  .نک  لماک  ام  رب 

ناضمر كرابم  هام  ياعد 44 

شناسحا نارازگرکـش  زا  هک  نیا  يارب  داد ، رارق  ساپـس  لها  ار  ام  و  دومرف ، تیاده  شیرازگ  ساپـس  هب  ار  ام  هک  ساپـس ، ار  ادـخ 
.دیامرف تیانع  ام  هب  ار  ناراکوکین  شاداپ  رکش ، ساپس و  نیا  ربارب  رد  ات  میوش ،

هب اهنآ  رد  ات  درک ، دراو  شناسحا  ياـه  هار  رد  و  داد ، صاـصتخا  شنییآ  هب  ار  اـم  و  درک ، اـطع  اـم  هب  ار  شنید  هک  ساپـس  ار  ادـخ 
.دوش دونشخ  ام  زا  نآ  ببس  هب  و  دریذپب ، ام  زا  هک  يدمح  مینک ؛ تکرح  شناوضر  بناج  هب  شلضف  فطل و 

، شیامزآ هام  هدننک ، كاپ  هام  مالـسا ، هام  و  هزور ، هام  داد ؛ رارق  ار  ناضمر  هام  دوخ ، هام  اه ، هار  نآ  ۀلمج  زا  هک  ساپـس  ار  ادخ  و 
و تیاده ، زا  نشور  ییاه  هناشن  تسا و  تیادـه  مدرم  يارب  رـسارس  هک  درک ، لزان  نآ  رد  ار  نآرق  هک  یهام  و  تدابع ، هب  مایق  هام 
هک ییاه  تلیـضف  و  داد ، رارق  شیارب  هک  يدایز  تامارتحا  ۀـیاپ  رب  رگید  ياه  هام  رب  ار  شیرترب  سپ  لـطاب ؛ قح و  نیب  ةدـننکادج 

.تخاس راکشآ  تسا ، روهشم  مدرم  نیب 

ضحم ار  اه  یندـیماشآ  اه و  یکاروخ  و  درک ، مارح  هاـم  نیا  تشادـگرزب  رطاـخ  هب  دوب ، لـالح  رگید  ياـه  هاـم  رد  ار  هچنآ  سپ 
هک تسا  يرمق  ياه  هام  زا  هام  نیمهن  نآ  و  داد ، رارق  نشور  حضاو و  یتقو  نآ  رب  و  دومرف ، عونمم  نآ  تشاد  یمارگ 
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.دتفا سپ  نآ  زا  هک  دریذپ  یمن  و  دتفا ، شیپ  نیعم  تقو  نآ  زا  دهد  یمن  هزاجا  ّزع  ّلج و  شترضح 

روتـسد هب  بش ، نآ  رد  حور  ناگتـشرف و  دیمان ، ردق  بش  ار  نآ  و  داد ، يرترب  هام  رازه  ياه  بش  رب  ار  شیاه  بش  زا  یکی  سپس 
زا هدـنکآ  تسا  یبش  .دـنوش  یم  لزاـن  يراـک  ره  ریدـقت  و  یتکرب ، ریخ و  ره  ندروآ  و  اـه ، تشونرـس  نییعت  يارب  شراـگدرورپ ،

هتسویپ هدرک ، راوتسا  مکحم و  هک  شیاضق  قیرط  زا  دهاوخب ، هک  شناگدنب  زا  سک  ره  رب  مد  هدیپس  ات  شتکرب  تمحر ، تمالس و 
.تسا یمیاد  و 

نیا رد  هک  هچنآ  زا  يراددوخ  و  ار ، شمارتحا  تشاد  گرزب  و  هام ، نیا  يرترب  تخانـش  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
هچنآ رد  اهنآ  نتفرگ  راک  هب  تناهانگ و  زا  ناممادـنا  ظفح  و  هام ، نیا  نتـشاد  هزور  هب  ار  ام  و  امرف ، ماهلا  اـم  هب  يدرک ، عونمم  هاـم 

هک ییاج  ات  و  میباتشن ، وهل  ياشامت  هب  ناممشچ  اب  و  مینکن ، شوگ  وغل  راتفگ  هب  نامشوگ  اب  ات  هد ، يرای  دنک  یم  دونشخ  ار  وت  هک 
رد يدرک ، لالح  ار  هچنآ  زج  ناماه  مکـش  و  میورن ، یعونمم  يوس  هب  ناماه  ماگ  اب  و  مییاشگن ، یمارح  بناج  هب  ار  ناـماه  تسد 

، دنک یم  کیدزن  وت  باوث  هب  ار  ام  هچنآ  زج  يا  هفیظو  لمع و  و  دوشن ، ایوگ  يا  هتفگ  وت  هچنآ  هب  زج  نامنابز  و  دهدن ، ياج  دوخ 
یبلط ترهـش  و  ناراکایر ، يایر  زا  ار  اهنیا  ۀـمه  هاگنآ  .میهدـن  ماجنا  دراد ، یم  هاگن  وت  رفیک  زا  ار  ام  هچنآ  زج  و  میوشن ، لّـمحتم 

لامعا نآ  رد  يروظنم  دصقم و  و  مینکن ، کیرش  ناملامعا  رد  وت  زج  ار  یسک  هک  يا  هنوگ  هب  امرف ؛ كاپ  صلاخ و  نابلط ، ترهش 
.میبلطن وت  ریغ 

و يدرک ، نیعم  اهنآ  يارب  هک  یبادآ  اب  هناگ ، جـنپ  ياهزامن  تاقوا  رب  هاـم ، نیا  رد  ار  اـم  تسرف و  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
رد ار  ام  و  زاس ، هاگآ  يدرک  نییعت  هک  یتاقوا  و  يدومن ، رّرقم  اهنآ  ضحم  هک  یطورش  و  يدومرف ، بجاو  اهنآ  تهج  هک  یتابجاو 

هب هک  هد ، رارق  یناسک  ۀبتر  رد  هناگ ، جنپ  ياهزامن  نیا  يادا 
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هب صوصخم  تاقوا  رد  ار  زامن  جـنپ  زا  کی  ره  و  دـنیاهنآ ، ناکرا  ةدـننک  ظفح  هک  یناسک  دـنا ، هدیـسر  نآ  ياه  تلزنم  بتارم و 
نایب هدومرف و  عیرـشت  داب ؛ شنادناخ  وا و  رب  وت  دورد  هک  تلوسر  هدنب و  هک  یتیفیک  تیمک و  نآ  ۀـیاپ  رب  و  دـننک ، یم  ادا  شدوخ 

.شنیرتاسر عوشخ و  ۀبترم  نیرت  نشور  تراهط و  نیرت  لماک  اب  شتاجرد ، لیاضف و  ۀمه  شدوجس و  عوکر و  رد  هدرک ،

ناگیاسمه هب  ششخب  ناسحا و  اب  و  مینک ، ادیپ  طابترا  محر  ۀلـص  یکین و  اب  دوخ  نادنواشیوخ  اب  هک  هد ، قیفوت  هام  نیا  رد  ار  ام  و 
رد ار  دوخ  لام  تورث و  تاکز ، ندرک  نوریب  اـب  و  مینک ، كاـپ  مدرم  قوقح  ملاـظم و  زا  ار  دوخ  لاوما  و  مییاـمن ، یگدیـسر  دوخ 

هلماعم فاصنا  تلادـع و  هب  هتـشاد ، اور  متـس  ام  هب  هک  نآ  اب  هدومن و  یتشآ  هدرک  رهق  ام  اب  هک  یـسک  اب  و  میهد ، رارق  یکاپ  رادـم 
هدـش ینمـشد  وا  اب  وت  رطاخ  هب  و  وت ، هار  رد  هک  یـسک  رگم  مییآ ، رد  تملاسم  رد  زا  هدرک ، ینمـشد  ام  اب  هک  یـصخش  اـب  و  مینک ،

.میهدن تقادص  تسد  وا  هب  هک  تسا  یبزح  و  مینکن ، یتسود  وا  اب  هک  تسا  ینمشد  وا  انامه  دشاب ؛

ار ام  و  مییوج ، بّرقت  وت  هب  ینک  كاپ  ناهانگ  زا  اهنآ  ببس  هب  ار  ام  هک  هتسیاش ، لامعا  ۀلیـسو  هب  هک  هد ، قیفوت  هام  نیا  رد  ار  ام  و 
کی چیه  هک  دسر ، ییاج  هب  هام  نیا  رد  ام  یگدنب  راک  و  امرف ، ظفح  میریگب  رس  زا  ار  تشز  لامعا  میهاوخب  هک  نیا  زا  هام  نیا  رد 

هب ام  برق  ببـس  هک  یلامعا  عاونا  و  وت ، يارب  تعاط  یگدـنب و  باوبا  زا  میدروآ ، اج  هب  اـم  هچنآ  زا  رتـالاب  دـناوتن ، تناگتـشرف  زا 
.دنک هضرع  تهاگشیپ  هب  تسوت ، ترضح 

ای يدرک ، دوخ  بّرقم  ار  وا  هک  يا  هتـشرف  زا  هدرک ، یگدـنب  ار  وت  شناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا  هک  یـسک  قح  هب  هاـم و  نیا  قح  هب  ایادـخ !
دمحم و رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يداد ، صاصتخا  دوخ  تمارک  هب  هک  يا  هتسیاش  ةدنب  ای  يداتسرف ، مدرم  تیاده  يارب  هک  يربمایپ 

هب هک  یتمارک  هتسیاش  هام  نیا  رد  ار  ام  و  یتسرف ، دورد  شلآ 
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هب هک  یناسک  ةرمز  رد  ار  ام  و  هد ، رارق  ام  يارب  يداد  رارق  تیگدـنب  رد  شـشوک  لـها  يارب  هچنآ  و  نادرگ ، يداد  هدـعو  تیاـیلوا 
.رآرد دنتفای ، ار  هبترم  نیرترب  هب  ندیسر  یگتسیاش  تتمحر ،

زا يروک  و  تنید ، رد  دیدرت  و  تشیاتـس ، رد  یهاتوک  و  تدـیحوت ، رد  فارحنا  زا  ار  ام  تسرف و  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
.نک رانک  رب  هدش ، هدنار  ناطیش  تنمشد ، زا  ندروخ  لوگ  و  تتمرح ، هب  یمارتحا  یب  و  تهار ،

ار اهنآ  توفع  هک  دنتـسه  یناگدنب  نامناضمر ، هام  نیا  ياه  بش  زا  بش  ره  رد  هچنانچ  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادـخ !
نامناضمر هام  يارب  ار  ام  و  نک ، بوسحم  ناگدنب  نآ  زا  ار  ام  سپ  دشخب ، یم  ار  نانآ  تیـشوپ  مشچ  تشذگ و  و  دـنک ، یم  دازآ 

.هد رارق  باحصا  لها و  نیرتهب  زا 

ناهانگ شیاهزور ، ندش  يرپس  اب  و  نک ، وحم  ار  نامناهانگ  شلاله ، نتسشن  قاحم  هب  اب  و  تسرف ، دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
هتـسارآ صلاخ و  اه  يدـب  زا  و  هزیکاپ ، اهاطخ  زا  ار  نامدوجو  هک  درذـگب  اـم  زا  یلاـح  رد  ناـضمر  هاـم  اـت  نَکرب ، اـم  دوجو  زا  ار 

.یشاب هدومرف 

لدع و ةریاد  هب  میوش ، فرحنم  تعاط  یگدنب و  تلادع و  قح و  زا  هام  نیا  رد  ام  هچنانچ  تسرف ؛ دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
دـیک و زا  دوـش ، هریچ  اـم  رب  ناطیـش  تنمـشد  رگا  و  زاـس ، نامراوتـسا  میتـفا ، یهارمگ  هب  تیادـه  هار  زا  رگا  و  نادرگرب ، یتـسرد 

.شخب ییاهر  ار  ام  شرکم 

ار ام  شزور  رد  و  هد ، تنیز  تکرابم  دوجو  يارب  نامتعاط  هب  ار  شتاقوا  و  نک ، ُرپ  تترـضح  يارب  نامیگدنب  اب  ار  هام  نیا  ایادـخ !
شزور ات  امرف  يرای  تربارب  رد  يراوخ  و  تهاگشیپ ، هب  ینتورف  و  تهاگرد ، هب  يراز  زامن و  هب  ار  ام  شبش  رد  و  نتـشاد ، هزور  هب 

.دهدن یهاوگ  تدابع  زا  ام  یهاتوک  هب  شبش  و  هزور ، زا  ام  تلفغ  هب 
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تا هتـسیاش  ناگدنب  زا  ار  ام  نینچ  مه  و  هد ، رارق  نینچ  يراد  یم  نام  هدنز  هک  یمادام  مایا ، رگید  و  اه ، هام  رگید  رد  ار  ام  ایادـخ !
یم ماجنا  هتسیاش  لمع  و  دنشخب ، یم  ادخ  هار  رد  دوخ  لاوما  زا  و  دننادواج ، نآ  رد  دنرب و  یم  ثرا  هب  ار  تشهب  هک  نانآ  هد ؛ رارق 

تاریخ يوس  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  و  تسا ، ناسرت  ناشراگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  هشیدنا  زا  ناشاه  لد  هک  یلاح  رد  دـنهد ،
.دنریگ یم  یشیپ  نارگید  زا  نآ  هب  تبسن  و  دنباتش ، یم 

هک ره  رب  يا ، هداتـسرف  هک  يدورد  ةرامـش  هب  لاـح ، ره  رد  مد و  همه  رد  تقو و  همه  رد  تـسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ !
ماجنا یهاوخب ، ار  هچنآ  وت  انامه  درامـشب ؛ ار  اهنآ  دناوتن  وت  زج  هک  يربارب  نیدنچ  هب  اهنآ ، ۀمه  ربارب  نیدـنچ  يا و  هداتـسرف  دورد 

.یهد یم 
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ناضمر كرابم  هام  اب  عادو  ياعد 45 

و دوش ، یمن  نامیـشپ  شا ، یـشخب  اطع  رب  هک  يا  و  تساه ، هدیرفآ  زا  زاین  یب  نوچ  درادـن ؛ شاداپ  هب  یتبغر  لیم و  هک  يا  ایادـخ !
رد یـسک  تسد  تسادتبا ، تتمعن  تسا ، هدـنب  لمع  زا  شیب  شـشاداپ  هکلب  دـهد ؛ یمن  ربارب  يواسم و  ار  شا  هدـنب  شاداپ  هک  يا 
هب ار  تیاطع  ینک ، اطع  رگا  .تسا  يرایتخا  تنامرف  و  تلادع ، تتازاجم  ناسحا و  تتشذگ  و  درادن ، تلاخد  شتخادرپ  تخاس و 
هک یلاـح  رد  یهد ، یم  شیازج  دـنک ، رکـش  ار  وت  هک  یـسک  .تسین  زواـجت  ۀـیاپ  رب  تعنم  ینک ، عنم  رگا  ینک و  یمن  هدولآ  ّتنم 
وا هب  تدوخ  ار  ساپس  هک  یتروص  رد  یشخب ، یم  شـشاداپ  دیوگ ، ساپـس  ار  وت  هک  یـسک  و  يدرک ، ماهلا  وا  هب  ار  رکـش  تدوخ 

.يداد میلعت 

شعنم یتساوخ  یم  رگا  هک  یـسک  رب  ینک  یم  مرک  دوج و  .يدرک  یم  شیاوسر  یتـساوخ  یم  رگا  هک  یـسک  رب  یـشوپ  یم  هدرپ 
ۀیاپ رب  ار  تیاهراک  مامت  نوچ  ینک ، یمن  نینچ  اّما  دنعنم ؛ ییاوسر و  راوازس  وت  بناج  زا  اهنیا  يود  ره  هک  یلاح  رد  يدومرف ، یم 

يرابدرب اب  هتساخرب ، تفلاخم  هب  وت  اب  هک  یـسک  اب  و  یتخادنا ، نایرج  هب  تشذگ  نییآ  رب  ار  تتردق  و  يداهن ، انب  لّضفت  ناسحا و 
تیرابدرب ملح و  اب  يداد ، تلهم  تشامگ  تّمه  دوخ  هب  متس  رب  هک  ار  یسک  و  يدش ، ور  هبور 
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نآ ات  دننیـشنب ، تشگزاب  هبوت و  هاگ  هصرع  هب  ات  يراذگ ، یم  او  ار  تبوقع  رد  باتـش  .دندرگ  زاب  تیوس  هب  ات  یهد ، یم  ناشتلهم 
زا سپ  نانآ  یتخبدب  تکاله و  .ددرگن  تخبدب  وت  تمعن  هب  ناشتخب  هریت  و  دوشن ، كاله  هدـش ، تکاله  راوازـس  وت  بناج  زا  هک 

نیا زا  يرایـسب  رذع  و  يدومرف ، ناتـسدیهت  باذع  هب  هتـسویپ  و  يدرک ، نشور  نانآ  يارب  ار  تلالح  مارح و  هک  تسا ، یتدم  لوط 
.يدرک تّجح  مامتا  نانآ  رب  یپ  رد  یپ  و  يداد ، رارق  ناشربارب  رد  لیبق 

يرد هک  ییوت  راـبدرب ! يا  وت  یناـبرهم  زا  تسا  يا  هرهب  دوس و  و  راوـگرزب ! يا  تسوـت  وـفع  زا  یـششخب  مرک و  ۀـیاپ  رب  همه ، نیا 
مگ ار  نآ  اـت  يداد ، رارق  تیحو  زا  یلیلد  هدوشگ  ِرد  نآ  رب  و  يدـیمان ، هبوـت  ار  نآ  و  يدوـشگ ، توـفع  يوـس  هب  تناگدـنب  يارب 

ناتناهانگ راگدرورپ  هک  دشاب  صلاخ  یتشگزاب  دیدرگزاب ؛ ادخ  يوس  هب  : » يدومرف تسا - ! كرابم  الاو و  تمان  هک  يا  دـننکن - ،
نامیا وا  هب  هک  یناسک  ربمایپ و  دنوادخ ، هک  يزور  .تسا  ناور  اهرهن  اهنآ  ریز  زا  هک  دنک  ییاه  تشهب  دراو  ار  امش  دنک و  وحم  ار 

نک و لماک  ار  ام  رون  ایادخ ! دنیوگ : یم  .تسا  تکرح  رد  ناشتسار  بناج  زا  و  ناشیور ، شیپ  ناشرون  دنک ، یمن  راوخ  دندروآ ،
« .ییاناوت يراک  ره  رب  وت  هک  زرمایب ، ار  ام 

؟ تسیچ دنک  تلفغ  توفع  هاگ  هصرع  هب  دورو  زا  لیلد ، ۀماقا  رد و  ندش  هدوشگ  زا  سپ  هک  یسک  رذع  هناهب و  سپ 

هب ناشزوف  یبایماک و  و  ناشدوس ، وت ، اب  ناشدتـس  داد و  نیا  رد  و  يدوزفا ، تناگدنب  دوس  هرهب و  هب  دوخ ، اب  ۀلماعم  رد  هک  ییوت  و 
.يا هتساوخ  اهنآ  يارب  دوخ  بناج  زا  ار  نوزفا  هرهب  و  وت ، رب  دورو  تقو 

يدـب کـی  سک  ره  و  تسوا ، يارب  شربارب  هد  درواـیب ، یبوخ  کـی  سک  ره  ! - » تسـالاو كراـبم و  تماـن  هک  يا  یتفگ -  سپ 
« .دوشن تبوقع  نآ  دننام  هب  زج  دروایب ،

دننام دننک ، یم  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  ناشلاوما  هک  نانآ  ناتساد  : » يدومرف و 
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« .دنک یم  ربارب  دنچ  دهاوخب ، هک  ره  يارب  يادخ  و  تسا ، هناد  دص  هشوخ  ره  رد  هدنایور ، هشوخ  تفه  هک  تسا  يا  هناد 

ةرابرد تایآ  نیا  ریاظن  زا  هچنآ  و  .دیازفیب » ربارب  نیدـنچ  هب  شیارب  ار  نآ  ادـخ  ات  دـهد ، وکین  ضرق  ادـخ  هب  هک  تسیک  : » یتفگ و 
.يدومرف لزان  نآرق  رد  اه  یبوخ  ندرک  ربارب  نیدنچ 

زا ار  روما  نآ  رگا  هک  يدرک  ییاـمنهار  يروما  هب  تسا ، نآ  رد  اـهنآ  ةرهب  هک  تقیوشت  و  دوخ ، تبیغ  زا  تراـتفگ  اـب  هک  ییوت  و 
یمن اهنآ  هب  ناـشرکف  هشیدـنا و  تفرگ و  یمن  ارف  ناـشیاه  شوگ  و  درک ، یمن  كرد  ار  اـهنآ  ناشناگدـید  يدـناشوپ ، یم  ناـشیا 

امش رب  دینک ، رکش  رگا  : » يدومرف و  .دینکن » نارفک  و  دیرازگ ، ساپـس  ارم  و  منک ، دای  ار  امـش  ات  دینک  دای  ارم  : » یتفگ سپ  .دیـسر 
« .تسا تخس  نم  باذع  ًاققحم  دینک ، یساپسان  رگا  منک و  یم  نوزفا 

مّنهج دراو  لیلذ  راوخ و  يدوز  هب  دـننک ، یم  ّربکت  اعد -  نم -  تدابع  زا  هک  نانآ  .منک  تباجا  ار  امـش  اـت  دـیناوخب  ارم  : » یتفگ و 
يراوخ ّتلذ و  اـب  مّنهج  رد  دورو  هب  اـعد  كرت  رب  و  يدـیمان ، رابکتـسا  ار  شکرت  و  تداـبع ، ار  دوـخ  ندـناوخ  اـعد و  .دـنوش  یم 
تنامرف هب  و  دنتساخرب ، تیرازگرکش  هب  تناسحا  ببـس  هب  و  دندرک ، دای  ار  وت  تتمعن  رطاخ  هب  تا ، یعقاو  ناگدنب  .يدرک  دیدهت 

« .دوب روما  نیا  رد  تیدونشخ  هب  ناشیبایماک  و  تمشخ ، زا  ناشتاجن  دنداد ، هقدص  تنوزفا  ياطع  نتفرگ  يارب  و  دندناوخ ، ار  وت 

، درک یم  ییاـمنهار  يدرک ، ییاـمنهار  ار  تناگدـنب  وـت  هک  هنوـگ  نیمه  هب  ار ، رگید  یقوـلخم  شدوـخ  بناـج  زا  یقوـلخم  رگا  و 
تـساپس رد  هک  اج  نآ  ات  ساپـس  ار  وت  سپ  .دوب  هتفرگ  رارق  شیاتـس  دروم  ینابز  ره  هب  دوب ، یـشخب  تمعن  و  ناسحا ، هب  فوصوم 

.دشاب یقاب  دوش ، فرحنم  ساپس  هب  هک  ییانعم  و  يدش ، هدوتس  نآ  هب  هک  يا  هملک  ساپس ، يارب  هک  اج  نآ  ات  و  دوش ، تفای  یهار 
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شخپ راکـشآ و  هچ  هدرک ، قرغ  اطع  تمعن و  يایرد  رد  ار  نانآ  هدـناوخ و  ارف  ساپـس  هب  ار  شناگدـنب  لضف ، ناسحا و  اـب  هک  يا 
هداد صاصتخا  تناسحا  یکین و  هب  ار  ام  ردـق  هچ  و  ام ، رب  تیاطع  تسا  ناوارف  راشرـس و  هچ  و  ام ، تایح  ۀـصرع  رد  تتمعن  تسا 

تیادـه يا  هدرک  راوـمه  هک  یهار  تهار ؛ يا و  هدیدنـسپ  هـک  ینییآ  تـنییآ ؛ هـب  و  يا ، هدـیزگرب  هـک  ینید  تـنید ؛ هـب  ار  اـم  يا !
.يدرک انیب  تتمارک ، هب  ندیسر  ۀنیمز  و  تسوت ، هب  برق  ۀیام  هک  يزیچ  هب  و  يدومرف ،

اه هام  ریاـس  ناـیم  زا  ار  نآ  هک  يداد  رارق  ار  ناـضمر  هاـم  ضیارف ، نآ  نیرت  هدـیزگرب  و  فیاـظو ، نآ  نیرت  صلاـخ  زا  وت  ایادـخ !
رون نآرق و  هک  نآ  رطاخ  هب  يداد ؛ حیجرت  لاس  تاقوا  مامت  رب  و  يدومرف ، باختنا  اهراگزور  اه و  نامز  ۀمه  نایم  زا  و  يدیزگرب ،

نآ رد  يراد  هدنز  بش  هب  و  يدرک ، بجاو  ار  نآ  رد  نتفرگ  هزور  و  یتخاس ، ربارب  دـنچ  نآ  رد  ار  نامیا  و  يدرک ، لزان  نآ  رد  ار 
اه تّما  رگید  رب  نآ ، ببـس  هب  ار  اـم  سپـس  .یتـشاد  گرزب  تسا ، رتـهب  بش  رازه  زا  هک  نآ  رد  ار  ردـق  بش  و  يدوـمرف ، قـیوشت 

تیرای هب  ار  شبـش  و  میتفرگ ، هزور  ار  زور  تنامرف  هب  سپ  .يدیزگرب  اه  ّتلم  ۀمه  نایم  زا  ار  ام  شلـضف  وترپ  رد  و  يداد ، حیجرت 
ار ام  تدوخ  اریز  میداد ؛ رارق  تتمحر  ضرعم  رد  شیراد  هدـنز  بش  هزور و  ببـس  هب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  میتساخرب ، تداـبع  هب 

تهاگرد زا  هچنآ  ماجنا  هب  وت  و  میدرک ، باـختنا  تشاداـپ  هب  ندیـسر  ۀلیـسو  ار  نآ  و  يداد ، رارق  تتمحر  ضرعم  رد  هاـم  نیا  رد 
بیرق و دـشوکب  وت  هب  بّرقت  يارب  هک  یـسک  هب  يا ، هدنـشخب  داوج و  دوش ، تساوخرد  تناسحا  زا  هچنآ  هب  و  ییاناوت ، دوش  بلط 

.یکیدزن

هب ار  ام  و  وکین ، هدیدنـسپ و  یتبحاصم  درک ؛ تبحاـصم  اـم  اـب  و  تسا ، يا  هدوتـس  یلحم  هبترم و  رد  اـم ، نیب  رد  هاـم  نیا  قیقحت  هب 
ام زا  شیاهزور  ندش  لماک  و  شتّدم ، ندیسر  رس  هب  و  شتقو ، نتفای  نایاپ  ماگنه  سپس  .درک  دنمدوس  نایناهج ، ياه  هرهب  نیرترب 

هک یسک  عادو  مینک ؛ یم  عادو  ار  وا  ام  سپ  .دش  ادج 
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، ظوفحم ینامیپ  ام  ةدهعرب  وا  يارب  .درک  تشحو  راچد  هدز و  مغ  ار  ام  شندنادرگور  و  تسا ، زیگنا  مغ  تخـس و  ام  رب  شنارجه 
دیع يا  و  ادخ ! هام  نیرتگرزب  يا  وت  رب  مالـس  مییوگ : یم  ساسا  نیا  رب  .دش  مزال  ءادالا  بجاو  یقح  و  تیاعر ، روخ  رد  یتمرح  و 

!. شناتسود

اهوزرآ و نآ  رد  هک  یهام  وت ؛ رب  مالـس  تاعاس ! مایا و  رد  هام  نیرتهب  يا  و  نیـشنمه ! نیرت  یمارگ  تاقوا ، نایم  زا  يا  وت  رب  مالس 
هک ینیشنمه  وت ؛ رب  مالـس  .هدش  شخپ  نآ  رد  تسادخ  يدونـشخ  بجوم  هک  یلامعا  و  تسا ، کیدزن  ندش  هدروآرب  هب  تاجاح ،
رب مالـس  .تسا  روآ  جنر  شیرود  هک  يدیما  ۀیام  و  كاندرد ، شنادقف  ندـش  دوقفم  تقو  و  گرزب ، شتلزنم  ندوب  دوجوم  ماگنه 
درد هب  ار  اه  لد  و  دزادنا ، تشحو  هب  دوش ، يرپس  هک  ینامز  و  دنک ، داش  رورـسم و  ددرگ و  سنوم  دنک ، ور  نوچ  هک  یمدـمه  وت 

.دش مک  وا  رد  ناهانگ  و  مرن ، نآ  رد  اه  لد  هک  يا  هیاسمه  وت ، رب  مالس  .دروآ 

هچ وت ، رب  مالس  .تخاس  ناسآ  راومه و  ار  ناسحا  ياه  هار  هک  یقیفر  و  داد ، يرای  ناطیش  اب  ةزرابم  رد  ار  ام  هک  يروای  وت  رب  مالس 
هچ وت ، رب  مالس  .درک  تیاعر  تدوخ  دوجو  ضحم  ار  تتمرح  هک  یسک  تسا  تخبشوخ  هچ  و  وت ، رد  ادخ  ناگدشدازآ  دنرایـسب 

يدوب تبیه  اب  هچ  ناراکهانگ و  رب  يدوب  ینالوط  هچ  وت ، رب  مالس  .يدناشوپ  ار  اه  بیع  رایسب  هچ  يدرک و  وحم  ار  ناهانگ  رایـسب 
.نامیا لها  بولق  رد 

.تسا یتمالـس  ۀیام  يراک  ره  هب  تبـسن  هک  یهام  وت ؛ رب  مالـس  .دنرادن  ار  وا  اب  تباقر  تردـق  اه  نامز  مامت  هک  یهام  وت ؛ رب  مالس 
، يدش دراو  ام  رب  تاکرب  اب  هکنانچ  وت ، رب  مالس  .تسین  هدیهوکن  شترشاعم  و  دنـسپان ، شا  ینیـشنمه  تبحاصم و  هک  وت ؛ رب  مالس 

.تسا تلالم  رطاخ  هب  هن  تا ، هزور  زا  تغارف  و  یگتـسخ ، باب  زا  هن  وت ؛ اب  عادو  هک  وت  رب  مالـس  .یتسـش  ام  زا  ار  اـهاطخ  كرچ  و 
لبق هک  وت  رب  مالس 
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دش و فرطرب  ام  زا  وت  ببـس  هب  هک  اه  يدب  هچ  وت ، رب  مالـس  .مینیگهودنا  وا  رب  شنتفر  زا  شیپ  و  میدوب ، شراتـساوخ  شندـمآ  زا 
تبسن زورید  وت ، رب  مالس  .تسا  رتهب  هام  رازه  زا  هک  يردق  بش  رب  و  وت ، رب  مالـس  .تخیر  ورف  ام  رب  وت  ۀلیـسو  هب  هک  اه  یبوخ  هچ 
تاکرب رب  میدش و  مورحم  نآ  زا  هک  تتلیضف  رب  وت و  رب  مالـس  .میراد  قوش  رایـسب  هچ  وت  يوس  هب  ادرف  و  میدوب ، صیرح  هچ  وت  هب 

.دش هتفرگ  ام  زا  هک  تا  هتشذگ 

ّقفوم ار  ام  شلامعا  ماجنا  رب  تناسحا  فطل و  اب  و  يدیـشخب ، یگرزب  تفارـش و  نآ  ببـس  هب  ار  ام  هک  میهام ، نیا  لها  اـم  ایادـخ !
راـیتخا و بحاـص  ییوـت  .دـندش  مورحم  شتلیـضف  زا  ناشدـب ، تخب  زا  و  دنتخانـشن ، ار  شتقو  ناـتخب  هریت  هک  یماـگنه  .يدوـمرف 
، ریصقت یهاتوک و  ۀمه  اب  وت ، قیفوت  هب  ام  و  يدرک ، نامتیاده  نآ  شور  هار و  هب  و  يدیزگرب ، نآ  ییاسانـش  هب  ار  ام  هک  تسرپرس ،

.میدروآ اج  هب  ار  رایسب  زا  یکدنا  نآ  رد  و  میدش ، وا  يراد  هدنز  بش  زور و  راد  هدهع 

فارتعا ناملامعا  ندرک  هابت  هب  نینچ  مه  كرابم و  هام  ندرک  عیاض  هب  و  رارقا ، ناماه  يدـب  هب  هک  یلاح  رد  ساپـس ؛ ار  وت  ایادـخ !
ریـصقت و ربارب  رد  ساسا  نیا  رب  .دراد  رارق  هناقداص  رذـع  نامنابز  رد  و  تباث ، اجرب و  اـپ  ینامیـشپ  ناـماه  لد  رد  وت  يارب  و  میراد ،

تسد هب  هام  نیا  رد  ار  نامهاوخلد  تلیـضف  شاداپ  نآ  وترپ  زا  هک  نک  تیانع  یـشاداپ  دش ، ام  ریگ  نابیرگ  هام  نیا  رد  هک  یطیرفت 
و ریذـپب ، تّقح  يادا  زا  یهاتوک  رد  ار  اـم  رذـع  و  میناتـسب ، ضوع  تسا  هقـالع  دروم  هک  ار  نوگاـنوگ  ياـه  هتخودـنا  و  میدروآ ،

ۀتـسیاش هک  یتدابع  ماجنا  رب  يدـناسر ، نآ  هب  ار  ام  نوچ  و  ناسرب ، هدـنیآ  ناضمر  هاـم  هب  تساـم ، يور  شیپ  هک  ار ، اـم  ياـهرمع 
رد تسوت ، قح  كرادـت  بجوم  هک  يا  هتـسیاش  لمع  و  ناسرب ، تسا  هام  نآ  راوازـس  هک  یتعاط  ماجنا  هب  و  امرف ، ناـمیرای  تسوت 

.امرف يراج  ام  تسد  هب  راگزور  ياه  هام  زا  هام  ود  نآ 

هانگ زا  میدش  دراو  نامناضمر  هام  نیا  رد  هک  یشزغل  هنوگ  ره  رد  ایادخ !
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رد هک  یشومارف ، ای  دمع ، يور  زا  میدرک ، بسک  نآ  رد  هک  ییاطخ  ای  میدش ، بکترم  نآ  رد  هک  یتیـصعم  ای  گرزب ، ای  کچوک 
هدرپ هب  ار  اـم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  سپ  میدـیرد ، ار  يرگید  تـمرح  ةدرپ  نآ  هـب  اـی  میتـشاد ، اور  متـس  دوـخ  هـب  نآ 
نابز و  هدم ، رارق  ناگدننک  تتامش  ةدید  ربارب  رد  میدرک ، هک  یهانگ  رطاخ  هب  ار  ام  و  رذگب ، ام  زا  تتشذگ  هب  و  ناشوپب ، تیـشوپ 

هب درادن ، یتساک  هک  تناسحا  ۀـیاپ  رب  و  دریذـپ ، یمن  نایاپ  هک  تفطل  تفأر و  باب  زا  ام  و  نکم ، زاب  ام  يور  هب  ار  ناگدـننز  هنعط 
.يدرمش دنسپان  ام  زا  هام ، نیا  رد  هک  دوش  يروما  هّرافک  و  ناهانگ ، شزیر  ثعاب  هک  رادب  یلامعا 

كرابم ام  رب  ار  نامرطف  دـیع و  زور  نک و  ناربج  ار  نامناضمر  نتفر  تسد  زا  تبیـصم  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ !
يارب نامز  نیرت  هدننک  وحم  و  وفع ، هب  تبـسن  زور  نیرت  هدننک  بلج  هد ، رارق  هتـشذگ  ام  رب  هک  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  و  امرف ،

.زرمایب ار  نامراکشآ  ناهنپ و  یصاعم  و  هانگ ،

لها نیرت  تخبشوخ  زا  ار  ام  و  نک ، جراخ  نامناهانگ  زا  ار  ام  شندش ، جراخ  اب  و  رذگب ، ام  ياهاطخ  زا  هام  نیا  نتشذگ  اب  ایادخ !
.هد رارق  نآ  زا  ناشیا  نیرتدنم  هرهب  و  نآ ، رد  نانآ  نیرت  بیصنرپ  نآ و  هب  هام  نیا 

شدودح و  دومن ، ظفح  دوب  هتسیاش  هک  يوحن  هب  ار  شمارتحا  و  درک ، تیاعر  تسیاب  یم  هک  روط  نآ  ار  هام  نیا  هک  یسک  ایادخ !
بّرقت وت  هب  یـصلاخ  لـمع  ۀلیـسو  هب  اـی  درک  زیهرپ  لـماک  روط  هب  شناـهانگ  زا  و  تشاد ، ياـپ  هب  دوـب  راوازـس  هک  یتروـص  هب  ار 

زا مـه  اـم  رب  يدیـشخب ، وا  هـب  هـچنآ  دـننام  سپ  تـسوا ، رب  تـتمحر  ندرک  فوـطعم  و  تیدونــشخ ، بجوـم  هـک  یلمع  تـسج ،
ادـیپ ناصقن  تنیازخ  و  دریذـپ ، یمن  یتساک  تناسحا  ًاملـسم  .نک  اطع  ام  هب  تناـسحا  زا  ار  نآ  ربارب  نیدـنچ  و  شخبب ، تیرگناوت 

.اراوگ تسا  ییاطع  وت  ياطع  ًاعطق  و  دور ، یمن  نیب  زا  تناسحا  نداعم  انامه  و  دوش ، یم  نوزفا  هکلب  دنک ؛ یمن 
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تمایق زور  ات  نآ  رد  ای  تفرگ ، هزور  ار  هام  نیا  هک  یسک  شاداپ  دننامه  یشاداپ ، ام  يارب  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  ایادخ !
.امرف تبث  تساخرب ، تیگدنب  هب 

هب يداد ، رارق  ییاـمهدرگ  عاـمتجا و  زور  تـنییآ  لـها  يارب  و  رورــس ، دــیع و  نینمؤـم  يارب  ار  نآ  هـک  ناـمرطف  زور  رد  ایادــخ !
، میتشاد ناهنپ  نامنطاب  رد  هک  یئوس  هشیدـنا  ای  میداتـسرف ، شیپ  زا  هک  یتشز  راک  ای  میدـش ، بکترم  هک  یهاـنگ  ره  زا  تهاـگرد 
هک صلاخ  يا  هبوت  ددرگ ؛ یمن  رب  ییاطخ  نماد  هب  نآ  زا  سپ  و  درادـن ، ار  هانگ  هب  تشگزاب  لایخ  هک  یـسک  ۀـبوت  مینک ؛ یم  هبوت 

.راد مدق  تباث  هبوت  نآ  رب  ار  ام  و  شاب ، دونشخ  ام  زا  ریذپب و  ام  زا  ار  نآ  سپ  دشاب ؛ كاپ  دیدرت  کش و  زا 

زا هک  هچنآ  هودنا  میهاوخ و  یم  وت  زا  هک  هچنآ  تّذل  ات  امرف ، ام  يزور  ار  دوعوم  باوث  قوش  و  هدش ، هدعو  باذع  زا  سرت  ایادخ !
ار تتعاط  هب  تشگزاب  و  يدرک ، متخ  نانآ  رب  ار  تتّبحم  هک  یناگدـننک  هبوت  زا  دوخ  دزن  ار  ام  و  میباـی ، رد  میرب  یم  هاـنپ  وت  هب  نآ 

! نالداع نیرت  لداع  يا  هد ؛ رارق  یتفریذپ  ناشیا  زا 

.دمآ دنهاوخ  تمایق  زور  ات  هک  اهنآ  هچ  و  هتشذگرد ، ناشیا  زا  هک  ره  هچ  رذگب ؛ نامنید  لها  ناردام و  ناردپ و  مامت  زا  ایادخ !

؛ تسرف دورد  شلآ  وا و  رب  و  يداتسرف ، دورد  تبرقم  ناگتشرف  رب  هک  هنوگ  نامه  تسرف ؛ دورد  شلآ  ام و  ربمایپ  دمحم  رب  ایادخ !
دورد تا  هتـسیاش  ناگدـنب  رب  هک  هنوگ  نامه  تسرف ؛ دورد  شلآ  وا و  رب  و  يداتـسرف ، دورد  تلـسرم  ناربماـیپ  رب  هک  هنوگ  ناـمه 
رطاخ هب  و  دوش ، ام  بیـصن  شدوس  و  دـسر ، ام  هب  شتکرب  هک  يدورد  نایناهج ، راـگدرورپ  يا  ار ، نآ  زا  رتهب  رترب و  و  يداتـسرف ،

وا هب  هک  یتسه  یـسک  رت  هدـننک  زاین  یب  و  هدـش ، هدروآ  يور  وا  هب  هک  یتسه  یـسک  رتراوگرزب  وت  .ددرگ  باجتـسم  نامیاعد  نآ 
.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  و  هدش ، تساوخرد  شناسحا  هک  یتسه  یسک  رت  هدنشخب  و  هدش ، دامتعا 

هعمج رطف و  زامن  زا  تشگزاب  ياعد 46 

يا دنریذپ ! یمن  اهروشک  هک  ار  یسک  دریذپ  یم  هک  نآ  يا  دننک ! یمن  محر  وا  هب  ناگدنب  هک  یـسک  هب  دنک  یم  محر  هک  نآ  يا 
نآ يا  دنک ! یمن  دیماان  ار  شهاگشیپ  هب  ناگدننک  رارصا  هک  نآ  يا  درمـش ! یمن  کچوک  ریقح و  ار  شهاگرد  نادنمزاین  هک  نآ 

هیدـه ناـغمرا و  هک  نآ  يا  دـنز ! یمن  دنرامـش  یم  گرزب  شترـضح  ربارب  رد  ار  دوـخ  لـمع  هک  یناـسک  ۀنیـس  هب  ّدر  تـسد  هـک 
، دنک یم  یسانشردق  ار  مک  لمع  هک  نآ  يا  و  دهن ! یم  ساپس  دریگ ، یم  ماجنا  شیارب  هک  يراک  كدنا  و  دریذپ ، یم  ار  کچوک 

يور وا  زا  ار  هک  ره  هک  نآ  يا  و  دوـش ! یم  کـیدزن  وا  هب  دوـش ، کـیدزن  وا  هب  هـک  ره  هـک  نآ  يا  و  دـهد ! یم  گرزب  شاداـپ  و 
هب ار  یکین  هک  نآ  يا  و  دزرو ! یمن  باتـش  ماقتنا  هب  و  دهد ، یمن  رییغت  ار  تمعن  هک  نآ  يا  و  دناوخ ! یم  دوخ  يوس  هب  هدـنادرگ ،

! دنک دوبان  وحم و  ار  نآ  ات  درذگ  یم  يدب  زا  و  دیازفیب ، ار  نآ  ات  دناشن  یم  راب 

فاصوا دـندش و  زیربل  تشـشخب  ضیف  هب  بلط  ياه  فرظ  و  دنتـشگرب ، اور  تجاـح  تمرک ، تیاـهن  هب  ندیـسر  زا  شیپ  اـهوزرآ 
لالج و  تسوت ، صوصخم  تسا  يرترب  ره  زارف  هک  شا ، هبترم  نیرتالاب  رد  يرترب  .دنتخیـسگ  مه  زا  تفـصو ، هب  ندیـسر  زا  شیپ 

وت دزن  یگرزب  ره  .تسوت  ةژیو  تسا ، لالج  ره  قوف  هک  دجما 
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.تسا ریقح  تفرش  رانک  رد  یفیرش  ره  کچوک و 

ریغ هاگرد  هب  هک  نانآ  و  دنتسشن ، تراسخ  هب  دنتـساوخ ، ار  وت  زج  هک  نانآ  و  دندش ، دیماان  دندرک ، چوک  وت  ریغ  يوس  هب  هک  نانآ 
یطحق یتسد و  یهت  راـچد  دنتـساوخ ، تمعن  وت  ناـسحا  لـضف و  زا  هک  ناـنآ  زج  ناـهاوخ  تمعن  و  دـندش ، هاـبت  دـندمآ ، دورف  وت 
کیدزن ناهاوخ  دایرف  هب  تیـسر  دایرف  و  ناگیار ، نایادگ  يارب  تیاخـس  دوجو و  زاب ، نادـنم  هقالع  يور  هب  تتمحر  باب  .دـندش 

.تسا

، ترفیک هب  ناـهاوخ  شزرمآ  و  دـندرگ ، یمن  سویأـم  تیاـطع  زا  ناگدـننک  تساوـخرد  و  دـنوش ، یمن  دـیمون  وـت  زا  نادـنموزرآ 
.دنوش یمن  تخبدب 

تتداـع .تسا  هدـنروآ  يور  دـیزرو ، ینمـشد  وت  اـب  هک  یـسک  بناـج  هب  تیراـبدرب  و  تسا ، نهپ  ناراـکهنگ  يارب  تیزور  ةرفس 
تهاگرد هب  هبوت  تشگزاب و  زا  ار  نانیا  تیارادـم ، هک  ییاـج  اـت  تسا ، نازواـجتم  هب  تلهم  تشور  هار و  و  ناراکدـب ، هب  ناـسحا 

هب يداد ، تصرف  ار  نانآ  هک  تسین  نیا  زج  .هتـشاد  زاب  هانگ  زا  يراددوخ  زا  ار  ناشیا  تنداد ، تلهم  و  هتخاس ، لـفاغ  هداد و  بیرف 
.يداد ناشتلهم  تییاورنامرف  ماود  هب  نانیمطا  ضحم  و  دندرگ ، زاب  تنامرف  هب  هک  نیا  رطاخ 

.یتشاذگا شا و  یتخبدب  هب  دوب ، یتخبدـب  لها  هک  نآ  و  يدرک ، متخ  تداعـس  هب  ار  شراک  ماجرف  دوب ، تداعـس  لها  هک  نآ  سپ 
.دوش یم  وت  نامرف  هب  یهتنم  ناـشراک  و  دـندرگ ، یم  زاـب  وت  تموکح  مکح و  هب  نادنمتواقـش  هچ  نادنمتداعـس و  هچ  ناـنیا  ۀـمه 

، نانآ یـسرپزاب  تبوقع و  رد  ندیزرون  باتـش  و  دنک ، یمن  تسـس  ار  تیهاشداپ  تردق  ناراکهنگ ، یگدـنز  نامز  ندـش  ینالوط 
نیب زا  تسا و  یگـشیمه  تباث و  تیهاشداپ  و  ددرگن ، لطاب  تساـجرباپ و  راوتـسا و  تتّجح  .دزاـس  یمن  لـطاب  ار  تلیلد  ناـهرب و 
هریت نیرتدـب  و  دـش ، دـیمون  وت  زا  هک  یـسک  يارب  راب  ّتلذ  يدـیمون  و  تفات ، يور  وت  زا  هک  یـسک  رب  مئاد  باذـع  سپ  .دور  یمن 

.تشگ رورغم  وت  مرک  تمحر و  هب  هک  یسک  يارب  یتخب 
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دمآ تفر و  ترفیک  ۀصرع  رد  هک  يزارد  ینالوط و  نامز  رایـسب  هچ  و  تسه ، وا  يارب  تباذـع  رد  هک  ییاه  ینوگرگد  رایـسب  هچ 
رایسب هچ  تلوهس ، یناسآ و  هب  مّنهج  زا  نتفای  ییاهر  زا  و  تسا ، رود  هزادنا  هچ  یناسنا  نینچ  زا  شیاشگ  جرف و  و  تشاد ، دهاوخ 

هک تسوت  نامرف  رد  فاـصنا  زا  و  ینک ، یمن  متـس  نآ  رد  هک  تسوت  مکح  رد  تلادـع  ساـسا  رب  اـه ، تازاـجم  نیا  .تسا  دـیماان 
ناـنآ يوـس  هب  ار  ترذـع  لـیلد و  يدروآ و  یپ  رد  یپ  مدرم ، يرادـیب  يارب  ار  تیاـه  تجح  اـنامه  .يراد  یمن  اور  نآ  رد  یملظ 

يرادیب يارب  و  یتفرگ ، راک  هب  ار  ارادـم  فطل و  لمع ، نامیا و  هب  ناگدـنب  بیغرت  رد  و  يدـش ، روآدای  ار  تدـیدهت  و  يداتـسرف ،
و يدوب ، اناوت  باذع  هب  ِباتـش  رب  هک  یلاح  رد  یتخادـنا ، ریخأت  هب  ار  رفیک  .يدرک  ینالوط  ار  مدرم  هب  تلهم  و  يدز ، اه  لثم  نانآ 

.یتشاد تردق  هلجع  رب  هک  یتروص  رد  يداد  تصرف 

ارادـم و يور  زا  تنتخادـنا  ریخأت  هب  و  تلفغ ، رطاخ  هب  تیراددوخ  و  یتسـس ، باب  زا  تنداد  تلهم  و  یناوتاـن ، يور  زا  تیارادـم 
مامت .دـشاب  رت  مامت  تتمعن  و  رتریگارف ، تناسحا  و  رت ، لماک  تیراوگرزب  و  رتاـسر ، تتجح  هک  هدوب  نیا  يارب  هکلب  دوبن ؛ شزاـس 

تیگرزب و  دیـشک ، فصو  ةریاد  هب  ار  نآ  ۀـمه  ناوتب  هک  تسا ، نآ  زا  رترب  تتجح  .دوب  دـهاوخ  دـشاب و  یم  و  تسه ، دوب و  اـهنیا 
.دوش ساپس  شنیرتمک  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تتمعن  و  دیسر ، نآ  يافرژ  قمع و  هب  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب 

متردق تیاهن  و  هدرک ، ناوتان  زجاع و  ارم  تتشادگرزب ، زا  يراددوخ  هتخاس و  ناوتان  تیرازگساپس  زا  ارم  نخس ، نابز  دوبن  نونکا 
.منک رارقا  تساپس  زا  یگدنامرد  هب  هک  تسا  نیا 

یم دصق  ار  وت  هاگرد  هب  ندمآ  هک  منم  کنیا  .تسا  نم  یناوتان  زا  هکلب  یتبغر ؛ یب  زا  هن  ساپـس  زا  یگدنامرد  نیا  نم ! يادخ  يا 
عقوت تترضح  زا  و  منک ،

ص:269

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


متخ يدیمون  هب  ار  مزور  و  نک ، باجتـسم  ار  میاعد  و  ونـشب ، ار  مزار  و  تسرف ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  سپ  .مراد  کین  ییاریذـپ 
ار هچ  ره  اریز  راد ؛ یمارگ  تیوـس  هب  ار  متـشگزاب  و  تدزن ، زا  ار  منتفر  و  نزن ، ما  هنیـس  هب  ّدر  تسد  مییادـگ ، هب  تبـسن  و  اـمرفم ،

يراک ره  رب  وت  و  یـشاب ، یمن  زجاع  دوش ، هتـساوخ  وت  زا  هچ  نآ  ندروآرب  رد  و  يوش ، یمن  یتخـس  راچد  شماـجنا  زا  ینک ، هدارا 
.گرزب ۀبترم  دنلب  يادخ  هب  زج  تسین  يا  هّوق  لوح و  و  ییاناوت ،

هفرع زور  ياعد  ياعد 47 

بحاص يا  نیمز ! اه و  نامـسآ  ةدنروآ  دـیدپ  يا  تسوت ؛ هژیو  ساپـس  ایادـخ ! .تسا  نایناهج  ّربدـم  کلام و  هک  ساپـس ، ار  ادـخ 
ملع تسین و  وا  هیبـش  يزیچ  زیچ ! ره  ثراو  قولخم و  ره  قلاـخ  دوبعم و  ره  دوـبعم  يا  ناـبابرا و  ۀـمه  کـلام  يا  مارکا ! لـالج و 

و تسین ، ییادخ  وت  زج  هک  ییادـخ  ییوت  تسا ، نابهگن  زیچ  ره  رب  وا  و  دراد ، هطاحا  زیچ  ره  هب  وا  و  دـنام ، یمن  ناهنپ  وا  زا  يزیچ 
ریبـک و یتمظعاـب ، گرزب و  يدـنمجرا ، راوـگرزب و  تسین ، ییادـخ  وـت  زج  هـک  ییادـخ  ییوـت  .ییاـهنت و  درف  يا ، هناـگی  اـتکی و 

ییادخ ییوت  و  يدیدش ، تخـس و  يریگ  ماقتنا  رد  يا ، هیاپ  دنلب  هبترم و  دنلب  تسین ، ییادـخ  وت  زج  هک  ییادـخ  ییوت  و  يّربکتم ،
یلزا ییانیب ، اونش و  تسین ، ییادخ  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  و  يراک ، تسرد  اناد و  ینابرهم ، هدنـشخب و  تسین ، ییادخ  وت  زج  هک 

زج هک  ییادخ  ییوت  و  يرت ، هنادواج  یگـشیمه و  يرتراوگرزب ، راوگرزب و  تسین ، ییادـخ  وت  زج  هک  ییادـخ  ییوت  و  یهاگآ ، و 
نیع رد  کـیدزن  تسین ، ییادـخ  وت  زج  هک  ییادـخ  ییوت  و  ددـع ، ره  زا  سپ  يرخآ  و  سک ، ره  زا  شیپ  یلّوا  تسین ، ییادـخ  وت 

و يراوگرزب ، ییاـبیز و  بحاـص  تسین ، ییادـخ  وت  زج  هک  ییادـخ  ییوـت  و  شا ، یکیدزن  نیع  رد  ماـقم  دـنلب  و  شماـقم ، يدـنلب 
.يدمح ییایربک و 
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، يداد لکـش  تروص و  ار  هچنآ  و  يدروآ ، دـیدپ  لـصا  هیاـم و  نودـب  ار  زیچ  همه  هک  تسین  ییادـخ  وت  زج  هک  ییادـخ  ییوـت  و 
نیرتوکین رد  ار  زیچ  ره  هک  ییوت  .يدیرفآ  يا  هشقن  زا  سابتقا  نودـب  ار  اه  هدـیرفآ  و  يداد ، لکـش  يزیچ  زا  يرادرب  هنومن  نودـب 

ییوت يداد ، ناماس  ار  دوخ  ياوسام  روما  و  يدومرف ، هار  هب  ور  تایصوصخ  مامت  رظن  زا  ار ، زیچ  ره  و  يدرک ، يریگ  هزادنا  عضو ،
دـهاش و شنیرفآ  روما  رد  تیارب  .تساخنرب و  تینابیتشپ  هب  يریزو  تراـک  رد  و  دادـن ، تیراـی  یکیرـش  تادوجوم  داـجیا  رد  هک 

تواـضق ار  هچنآ  و  يدوـمرف ، تواـضق  و  دـش ، یعطق  یمتح و  يدرک  هدارا  ار  هـچ  ره  سپ  يدرک ، هدارا  هـک  ییوـت  دوـبن ، يریظن 
.دوب فاصنا  ۀیاپ  رب  يدرک  مکح  ار  هچنآ  و  يدرک ، مکح  و  دوب ، تلادع  ساسا  رب  يدرک 

ره هک  ییوت  .تخاسن  تزجاع  ینایب  ناهرب و  و  تساخن ، اپ  هب  تتنطلـس  ربارب  رد  یتنطلـس  و  دریگ ، یمن  ارف  ار  وت  یناـکم  هک  ییوت 
.یتفرگ هزادنا  یبوخ  هب  ار  زیچ  ره  و  يداد ، رارق  تدم  يزیچ  ره  يارب  و  يدروآ ، رامش  هب  ار  زیچ 

ياج اه  هدید  و  تسا ، ناوتان  تا  یگنوگچ  كرد  زا  اه  مهف  و  تسا ، هاتوک  تتاذ  يافرژ  هب  ندیـسر  زا  اه  هشیدنا  تسد  هک  ییوت 
هدش دوجوم  مدع  زا  سپ  هک  یتسین  تادوجوم  دـننام  و  يوش ، دودـحم  ات  يرادـن  ییاهتنا  ادـتبا و  هک  ییوت  .دـنباین  رد  ار  تییاجک 

تسین تیارب  يدننامه  و  دزیخرب ، زیتس  هب  وت  اب  ات  تسین  ییاتمه  تیارب  هک  ییوت  یشاب ، هدش  هدییاز  ات  يدرواین ، يدنزرف  و  یـشاب ،
زاغآ هک  ییوت  .دـیآرب  تفلاخم  رد  زا  وت  اب  ات  تسین ، تیارب  يریظن  و  دـنز ، ولهپ  هب  ولهپ  وت  اب  ییاـناوت ، توطـس و  تردـق و  رد  اـت 

.تخاس ار  هچنآ  نتخاس  داد  رارق  وکین  مکحم و  دیرفآ و  هنومن  نودب  دروآ و  دیدپ  و  دومن ، عارتخا  درک و 

و تنآرق ، تسا  قح  هب  هدننک  راکشآ  هچ  و  تهاگیاج ، اه ، هاگیاج  نایم  رد  تسا  دنلب  هچ  تنأش و  تسا  گرزب  هچ  یکاپ ؛ هّزنم و 
.يا هداد  رارق  لطاب  زا  قح  ندرک  ادج  يارب  هک  ینیزاوم 
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ییاسانش تسا  رایسب  هچ  هک  یمیکح  و  تتفأر ، تسا  رایسب  هچ  هک  یفوئر  و  تینابرهم ، تسا  رایسب  هچ  هک  ینابرهم  كاپ و  هّزنم و 
.تا

دنلب و  تسا ؛ روانهپ  هچ  تیگدنشخب  ةرفس  هک  يا  هدنـشخب  دسرن و  تیهاشداپ  زرم  هب  یـضراعم  تسد  هک  یهاشداپ  یکاپ ؛ هّزنم و 
.تتعفر تسا  هبترم  دنلب  هچ  يا ، هبترم 

تیاده و  يدوشگ ، اه  یبوخ  ندرک  اطع  هب  ار  تتردق  تسد  یکاپ ، هّزنم و  .يدـمح  ییایربک و  يراوگرزب و  ییابیز و  بحاص  وت 
.تدبای یم  دهاوخب  ایند  ای  نید ، يارب  ار  وت  هک  ره  سپ  دش ، هتخانش  وت  دزن  زا 

، دندرک عضاوت  تیگرزب  ربارب  رد  تیاه ، هدـیرفآ  عمج  درک و  ینتورف  تیارب  هتفرگ ، رارق  وت  ملع  ۀـصرع  رد  سک  ره  یکاپ ، هّزنم و 
.دنتخادنا ندرگ  هب  میلست  دنب  ندرگ  وت  هاگشیپ  رد  تتاقولخم  ۀمه  و 

گـنرین و دروم  .يدرگن  سمل  حراوج  اـضعا و  هب  و  ییاـین ، رد  نورد  ساوح  هب  يوشن و  كرد  يرهاـظ  ساوـح  هب  یکاـپ ، هّزنم و 
.يریگن رارق  رکم  بیرف و  لادج و  تیبولغم و  عازن و  ضرعم  رد  يوشن ، هدز  رانک  تتمظع  یگرزب و  زا  يدرگن ، عقاو  دیک 

.يزاین یب  اقآ و  هدنز و  وت  و  تسا ، تیاده  تروتسد  راومه ، نشور و  تهار  یکاپ ، هّزنم و 

.تسا مّلسم  یمزج و  تا  هدارا  و  یعطق ، تیاضق  و  راوتسا ، تسرد و  تراتفگ  یکاپ ، هّزنم و 

.درادن دوجو  يا  هدننک  لیدبت  تتاملک ، لباقم  رد  تسین و  يا  هدننک  ّدر  تتیشم  ربارب  رد  یکاپ  هّزنم و 

! تادوجوم ةدننیرفآ  يا  اه ! نامسآ  ةدنروآ  دوجو  هب  يا  نشور ! تایآ  بحاص  يا  یکاپ  هّزنم و 
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ار وت  و  دشاب ، هدنیاپ  تتمعن  هارمه  هک  یساپس  ساپس ؛ ار  وت  دنک و  ادیپ  همادا  تیگنادواج  هب  شیگنادواج  هک  یساپس  ساپس ، ار  وت 
یساپس ساپس ؛ ار  وت  و  دیازفیب ، تیدونشخ  رب  هک  یساپس  ساپس ؛ ار  وت  و  دنک ، يربارب  تیاه  هدیرفآ  ةرامـش  اب  هک  یـساپس  ساپس ؛

.دیآ هاتوک  نآ  زا  يرکاش  ره  رکش  هک  يرکش  و  دشاب ، مأوت  يرازگساپس  ره  ساپس  اب  هک 

تلع و  لوا ، ساپـس  ماود  ثعاـب  هک  یـساپس  دوـشن ؛ هتـسج  بّرقت  وـت  هب  زج  نآ  ۀلیـسو  هـب  و  دـشابن ، وـت  ریغ  راوازـس  هـک  یـساپس 
ینوزف یپ  رد  یپ  ياه  شیازفا  هب  و  ددرگ ، ربارب  دـنچ  اـه  ناـمز  شدرگ  ساـسا  رب  هک  یـساپس  دوش ؛ رخآ  ساپـس  ماود  تساوخرد 

؛ ددرگ نوزفا  دنـسیون ، یم  وت  باتک  رد  لامعا  ناـبتاک  هچنآ  رب  و  دـنوش ، ناوتاـن  شندرمـش  زا  لاـمعا  ناـظفاح  هک  یـساپس  دـبای ؛
ۀمه شدزم  و  ددرگ ، لماک  وت  بناج  زا  ششاداپ  هک  یـساپس  دوش ؛ لداعم  تدنلب  یـسرک  اب  و  ربارب ، تدیجم  شرع  اب  هک  یـساپس 

.دریگ ارف  ار  اهدزم 

و هدرواین ، اج  هب  ار  نآ  دننام  يا  هدیرفآ  چـیه  هک  یـساپس  دـشاب ؛ تین  قدـص  قفاوم  شنطاب  و  شنطاب ، قفاوم  شرهاظ  هک  یـساپس 
شندروآ لماک  رد  سک  ره  و  دوش ، يراـی  دـشوکب  شندروآ  ناوارف  رد  سک  ره  هک  یـساپس  دسانـشن ، ار  شـشزرا  وت  زج  یـسک 

دوـجو هب  نآ  زا  سپ  ار  هچ  ره  و  دـشاب ، اراد  يا  هدـیرفآ  ساپـس  هچ  ره  هک  یـساپس  ددرگ ، دـییأت  درب ، راـک  هـب  ار  ّتیدـج  تیاـهن 
یم ساپـس  هنوـگ  نیا  هک  یـسک  نآ  زا  سک  چـیه  و  رت ، کـیدزن  نآ  زا  تمـالک  هب  ساپـس  چـیه  هک  یـساپس  دریگرب ؛ رد  يروآ ،

ره زا  سپ  ناسحا ، باب  زا  و  دوش ، تمعن  ینوزف  ثعاب  شترثک ، ضحم  تمرک و  ببس  هب  هک  یـساپس  دشابن ، رترازگـساپس  دیوگ ،
.دنک يربارب  تلالج  ّزع  اب  و  دشاب ، تمیرک  تاذ  ۀتسیاش  هک  یساپس  یناسر ؛ رگید  ینوزف  هب  ار  نآ  ینوزف 

وا رب  و  ار ، تیاهدورد  نیرترب  بّرقم ، یمارگ و  هدـیزگرب ؛ هدیدنـسپ ؛ ناسنا  نآ  تسرف ؛ دورد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  اراگدرورپ !
نیرت لماک  نک ؛ لزان  تکرب 
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.ار تیاه  تمحر  نیرت  هرهب  رپ  رآ ؛ تمحر  وا  رب  و  ار ، تتاکرب 

هدـنیازف يدورد  وا  رب  و  دـشابن ، نآ  زا  رتریذـپ  نوزف  يدورد  هک  ریذـپ ، نوزف  يدورد  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  اراگدرورپ !
.دشابن نآ  زا  رتالاب  يدورد  هک  هدیدنسپ ، يدورد  تسرف ، دورد  وا  رب  و  دشابن ، نآ  زا  رت  هدنیازف  يدورد  هک  تسرف ،

يدورد تسرف ؛ دورد  وا  رب  و  دیازفیب ، شیدونـشخ  رب  دنک و  دونـشخ  ار  وا  هک  يدورد  تسرف ؛ دورد  شلآ  دّمحم و  رب  اراگدرورپ !
و يوشن ، دونشخ  نآ  هب  زج  وا  يارب  هک  يدورد  تسرف ؛ دورد  وا  رب  و  دیازفیب ، وا  رطاخ  هب  تیدونـشخ  رب  و  دنک ، دونـشخ  ار  وت  هک 

.ینادن نآ  ۀتسیاش  ار  یسک  وا  ریغ 

ناـیاپ و  دوـش ، لـصو  وـت  ياـقب  هب  شدـنویپ  و  دور ، ارف  وـت  يدونـشخ  زا  هک  يدورد  تسرف ؛ دورد  شلآ  دـمحم و  رب  اراـگدرورپ !
.دریذپ یمن  نایاپ  وت  تاملک  هکنانچ  دریذپن ،

مظن ۀتـشر  هب  ار  تتعاـط  لـها  و  نـالوسر ، ناربماـیپ و  ناگتـشرف و  دورد  هک  يدورد  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  اراـگدرورپ !
دوجو هب  تیاه  هدیرفآ  عاونا  زا  ار  هک  ره  دورد  و  ددرگ ، تتوعد  ناگدـنریذپ  سنا و  نج و  زا  تناگدـنب ، دورد  لماش  و  دروآرد ،

.دروآ درگ  يدرک ، دیدپ  يدروآ و 

يدورد تسرف ؛ دورد  شلآ  وا و  رب  و  دریگرب ، رد  ار  دیدج  هتشذگ و  دورد  ره  هک  يدورد  تسرف ؛ دورد  شلآ  وا و  رب  اراگدرورپ !
، ینک ربارب  دنچ  ار  هتـشذگ  ياهدورد  شرانک  رد  هک  ینک  داجیا  ار  ییاهدورد  نآ  رب  ةوالع  و  دشاب ، هدیدنـسپ  وت  ریغ  وت و  دزن  هک 

.دروآ هرامش  هب  ار  نآ  دناوتن  وت  زج  یسک  هک  ییازفیب ، نآ  رب  نادنچ  ناراگزور  تشذگ  اب  و 

ناراد هنازخ  ار  نانآ  و  يدرک ، باختنا  تنامرف  يارجا  يارب  هک  یتیب  لها  تسرف ؛ دورد  وا  تیب  لها  زا  نارت  هزیکاپ  رب  اراـگدرورپ !
و تنید ، ناظفاح  و  تشناد ،
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كاپ لماک  روط  هب  یگدولآ  يدـیلپ و  زا  تا ، هدارا  هب  ار  نانآ  و  يداد ، رارق  تناگدـنب  رب  تیاـه  تجح  و  تنیمز ، رد  تنانیـشناج 
.يداد رارق  تتشهب  بناج  هب  تمیقتسم  هار  و  دوخ ، يوس  هب  يا  هلیسو  ار  ناشکرابم  دوجو  و  يدرک ،

و ینادرگ ، گرزب  نانآ  قح  رد  ار  تیراوگرزب  شـشخب و  نآ ، ببـس  هب  هک  يدورد  تسرف ؛ دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  اراـگدرورپ !
.ییامرف راشرس  تیاه  هرهب  اه و  یکین  زا  ار  نانآ  بیصن  و  ینادرگ ، لماک  نانآ  يارب  ار  تنوزفا  ياه  ششخب  اطع و 

.دشابن یتیاهن  ار  شرخآ  و  ینایاپ ، ار  شتدم  و  يزرم ، ار  شزاغآ  هک  يدورد  تسرف ؛ دورد  شلآ  ربمایپ و  رب  اراگدرورپ !

؛ تساـه نآ  قوـف  هچنآ  اـه و  نامـسآ  شیاـجنگ  هب  تسا  شرع  ریغ  هچنآ  و  شرع ؛ ۀـیاپ  مـه  تـسرف ؛ دورد  ناـنآ  رب  اراـگدرورپ !
.ددرگ لصّتم  نآ  لاثما  ریاظن و  هب  هشیمه  يارب  و  دوش ، نانآ  وت و  يدونشخ  ۀیام  و  دناسر ، وت  برق  هب  ار  نانآ  هک  يدورد 

قح و هار  نتفاـی  تهج  تناگدـنب  يارب  يا  هناـشن  ار  وا  هک  یناـمز  يداد ، يراـی  یماـما  دوجو  هب  ار  تنید  ناـمز ، ره  رد  وت  ایادـخ !
ببس ار  وا  و  يداد ، دنویپ  دوخ  طابترا  ۀتـشر  هب  ار  شطابترا  ۀتـشر  هک  نآ  زا  سپ  یتشاد ، اپرب  تیاه  نیمزرـس  رد  نازورف  یلعـشم 

زاب شتاروتسد و  زا  ندرب  نامرف  هب  ار  مدرم  و  يداد ، میب  شینامرفان  زا  بجاو و  ار  شتعاط  و  يداد ، رارق  تیدونشخ  هب  یبای  تسد 
هانپ وت ، ةدش  باختنا  ماما  يرآ ، .يداد  روتسد  شسدقم  دوجو  زا  ندنامن  سپ  و  شترضح ، رب  نتسجن  یـشیپ  و  شیهن ، زا  نداتـسیا 

.تسا نایناهج  ییابیز  و  ناگدننز ، گنچ  ةریگتسد  و  نانمؤم ، أجلم  ناگدنهانپ و 

ماهلا یلو  دوجو  تمعن  يرازگساپس  هب  زین  ار  ام  امرف و  ماهلا  وا  هب  يدرک ، تیانع  ّتیلو  هب  هک  ییاه  تمعن  ندرازگ  ساپـس  ایادخ !
.اشگب شیور  هب  ار  یناسآ  ِيزوریپ  حتف و  ِرد  و  امرف ، تیانع  هدنهد  يرای  تنطلس  تردق و  وا ، ترضح  هب  شیوخ  بناج  زا  و  نک ،

شتشپ هد ، يرای  دوخ  هاگ  هیکت  نیرتدنمورین  هب  ار  وا  و 
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هب و  نک ، تیامح  ار  وا  تظفح  هب  و  هد ، رارق  تتیاعر  ۀـیاس  رد  ار  وا  تفطل  تیاـنع و  رظن  هب  و  اـمرف ، يوق  ار  شیوزاـب  مکحم و  ار 
ياه شور  و  تعیارـش ، تدودـح و  تنآرق و  وا  ۀلیـسو  هب  و  امرف ، شددـم  تهاپـس  نیرتدـنمورین  هب  و  هد ، يراـی  ار  وا  تناگتـشرف 

و نک ، هدنز  ماما  دوجو  هب  دنا ، هدناریم  ناراکمتـس  ار  تنید  ياه  هناشن  زا  هچنآ  .راداپ  هب  شلآ -  وا و  رب  تدورد  هک  ار -  تلوسر 
و رادرب ، نایم  زا  ار  تهار  زا  نیفرحنم  و  امرف ، فرطرب  تا  هّداج  زا  ار  يراومهان  و  نک ، كاپ  تهار  زا  ار  متـس  راگنز  وا  ۀلیـسو  هب 

هیلع ار  شتردق  تسد  و  مرن ، تناتسود  هب  تبـسن  ار  شلد  و  نک ، كاله  دنراد  ار  تنید  رد  جاجوعا  یجک و  داجیا  دصق  هک  نانآ 
رد رادربنامرف و  اونش و  وا  هب  تبسن  ار  ام  و  شخبب ، ام  هب  ار  شیزوس  لد  تفوطع و  تمحر و  ینابرهم و  و  زاس ، هدوشگ  تنانمـشد 
هک تلوسر  هب  وت و  هب  روما ، نیا  ۀلیـسو  هب  ات  هد ، رارق  راکددـم  وا  زا  عاـفد  يراـی و  رد  و  اـشوک ، شیدونـشخ  ندروآ  تسد  هب  هار 

.مییوج بّرقت  داب ، شلآ  وا و  رب  تدورد 

ناشراثآ ور  هلابند  دنتسه ؛ ناشهار  وریپ  دنراد ؛ رارقا  ناشماقم  هب  هک  یناتسود  تسرف ؛ دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  ناتسود  رب  ایادخ !
هب دـننک ؛ یم  ادـتقا  ناشتماما  هب  دـنراد ؛ کّسمت  ناشتیالو  هب  دنتـسه ؛ ناشراوتـسا  مکحم و  ةریگتـسد  هب  ةدـننز  گـنچ  دنـشاب ، یم 

ياهدورد .دنناشیا  هب  ۀتخود  مشچ  دننانآ ؛ يزوریپ  تردق  تموکح و  رظتنم  دنیاشوک ؛ نانآ  زا  يرادربنامرف  رد  دنا ، میلـست  ناشرما 
مهارف اوقت  ساسا  رب  ار  ناشراک  و  تسرف ، دورد  ناشحاورا  رب  داب و  ناـنآ  رب  ناـهاگماش  ناهاگحبـص و  ةدـنیازف  هزیکاـپ ، كراـبم ،

نیرتـهب و  یناـبرهم ، ریذـپ و  هبوـت  رایـسب  وـت  اـنامه  ریذـپب ؛ ار  ناـنآ  ۀـبوت  نـک و  حالــصا  ار  ناـشلاوحا  یگدـنز و  نوؤـش  و  روآ ،
! نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  هد ، رارق  ناما  نما و  هاگیاج  رد  نانآ  هارمه  تتمحر  هب  ار  ام  و  یناگدنزرمآ ،

تمظع تمارک و  تفارش و  ار  نآ  هک  يزور  تسا ؛ هفرع  زور  زور ، نیا  ایادخ !
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هب و  يدرک ، گرزب  نآ  رد  ار  تیاـطع  و  يداـهن ، ّتنم  ناگدـنب  رب  توـفع  هب  نآ  رد  يدرتـسگ و  نآ  رد  ار  تتمحر  ةرفـس  يداد ؛
.يدومرف ناسحا  لّضفت و  تناگدنب  رب  نآ  ۀلیسو 

رارق یناسک  ۀلمج  زا  ار  وا  سپ  يدرک ؛ ماعنا  وا  رب  شندمآ ، دوجو  هب  زا  سپ  و  شندـیرفآ ، زا  شیپ  هک  متـسه  وت  ةدـنب  نم  ایادـخ !
رد و  يدرک ، شظفح  تفطل  تمحر و  نامـسیر  اـب  و  يداد ، شقیفوـت  تّـقح  يادا  يارب  و  يدرک ، تیادـه  تـنییآ  هـب  هـک  يداد ،

نامرف یلو  يداد ، روتسد  ار  وا  سپس  .يدرک  شداشرا  تنانمـشد  ینمـشد  هب  تناتـسود و  یتسود  هب  يدرک و  شدراو  دوخ  بزح 
تیهن بناـج  هب  درک و  تفلاـخم  ار  ترما  یلو  يدومرف ، شیهن  تتیـصعم  زا  .داتـسیان  زاـب  یلو  یتشاد ، شزاـب  اـه  یتـشز  زا  .دربـن 

رود نآ  زا  شاوت  هک  درک  توعد  يزیچ  هب  ار  وا  شـسفن  ياوه  هکلب  وت ؛ ربارب  رد  یـشکندرگ  وت و  اـب  ینمـشد  باـب  زا  هن  تفاـتش ،
، دنک مادقا  هانگ  رب  تدیدهت  هب  تفرعم  نیع  رد  ات  داد ، کمک  هنیمز  نیا  رد  ار  وا  شنمـشد  تنمـشد و  و  یتشاد ، رذح  رب  يدرک و 
، یتشاد لوذبم  شقح  رد  هک  یتّبحم  همه  نیا  اب  وا  هک  یتروص  رد  .تشاد  نانیمطا  تتـشذگ  هب  و  راودیما ، توفع  هب  هک  یلاح  رد 

.دراذگن هانگ  ۀصرع  رد  مدق  و  دوشن ، تیصعم  بکترم  هک  دوب  تناگدنب  نیرتراوازس  يدیشخب ، وا  هب  هک  یتمعن  همه  نیا  و 

و ما ، هتشادرب  شود  رب  هک  یگرزب  ناهانگ  هب  فرتعم  و  ناسرت ، عضاوتم ، نتورف ، لیلذ ، راوخ ، مراد ، رارق  تربارب  رد  هک  منم  کنیا 
هدنهد ناما  هک  مراد  نیقی  .مکّـسمتم  تتمحر  هب  و  هدنهانپ ، تیـشوپ  مشچ  هب  هک  یلاح  رد  ما ، هدش  بکترم  هک  ینیگنـس  ياهاطخ 

نم زا  میرادرکدـب  رطاـخ  هـب  هـک  يا  نیارباـنب  دراد ؛ یمن  زاـب  ترفیک  زا  ارم  يا  هدـنراد  زاـب  و  دـهد ، یمن  ناـما  تباذـع  زا  ارم  يا 
هب توفع  زا  و  يدرگ ، یم  زاب  هدش  هانگ  بکترم  هک  یـسک  هب  تبـسن  تشـشوپ  اب  هک  هنوگ  نامه  درگزاب ؛ نم  هب  يا ، هدـنادرگور 

هب ةدش  میلست  هب  توفع  زا  هک  هنوگ  نامه  شخبب ؛ نم 
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ّتنم تسا  راودیما  وت  هب  تبسن  هک  یـسک  رب  تشزرمآ  زا  هک  هنوگ  نامه  راذگ ؛ ّتنم  نم  رب  تشزرمآ  اب  و  یـشخب ، یم  تترـضح 
.دیآ یمن  گرزب  ترظن  رد  راک  نیا  .يراذگ  یم 

رد ناگدـننک  شـشوک  هچنآ  زا  ارم  و  مباـی ، تسد  تیدونـشخ  زا  يا  هرهب  هب  نآ  ببـس  هب  هک  هد ، رارق  میارب  یبیـصن  زور  نیا  رد  و 
نانآ هک  يا  هتسیاش  لامعا  هچرگ  نم  .نادرگم  زاب  تسد  یهت  تسوت -  میظع  باوث  شاداپ و  هک  دندرگ - ، یم  زاب  نآ  هب  تتدابع 
نامه زا  و  مداتـسرف ، شیپ  تکرابم  دوجو  زا  ار  اه  هیبش  اهاتمه و  دننامه و  یفن  تدیحوت و  یلو  مداتـسرفن ، شیپ  دنداتـسرف ، شیپ 

هب نآ ، هب  بّرقت  اب  زج  یـسک  هک  متـسج  بّرقت  وت  هب  يا  هلیـسو  اب  مدش و  دراو  دـنوش ، وت  رب  دراو  اهنآ  زا  يداد  نامرف  هک  ییاهرد 
هب دامتعا  و  تترـضح ، هب  ّنظ  نسح  و  تیارب ، تنکـسم  ّتلذ و  راهظا  تهاگـشیپ و  هب  يراز  هبوت و  اب  سپـس  .دـسرن  وت  برق  ماـقم 
نآ ۀمیمـض  دوش ، یم  دیمون  نآ  نتـشاد  اب  يراودیما  رتمک  هک  ار  وت  هب  دـیما  و  مدرک ، لابند  ار  ییوج  بّرقت  تسوت ، دزن  هک  هچنآ 

، لاـح نیا  اـب  .هاوخ  هاـنپ  ناـسرت و  تسد ، یهت  دـنمزاین ، راوخ ، کـچوک ، صخـش  تساوـخرد  مدرک ؛ تساوـخرد  وـت  زا  مدرک و 
رطاخ يور  زا  هن  و  ناّربکتم ، ربک  دننام  هب  یشک  ندرگ  يور  زا  هن  دوب ؛ یبلطأجلم  یهاوخ و  هانپ  يراز و  میب و  يور  زا  متـساوخرد 

.تسا و نئمطم  ناعیفش  تعافش  هب  هک  یسک  يزاورپ  دنلب  دننام  يزاورپ ؛ دنلب  يور  زا  هن  و  ناعیطم ، یعمج  رطاخ  دننام  هب  یعمج ؛
.منآ زا  رت  کچوک  ای  هّرذ  دننامه  ناراوخ و  نیرتراوخ  نارتمک و  نیرتمک  نیا ، زا  هتشذگ  نم 

زا تشذـگ  هب  هک  يا  يدوـمنن ! عـنم  ار  شوـن  شیع و  رد  قرغ  ِناـگدرورپ  زاـن  تمعن  يدرکن و  باتـش  ناراکدـب  رفیک  رد  هک  يا 
، راکاطخ هاـنگ ، هب  فرحنم  راکدـب ، منم  يزرو ! یم  لّـضفت  ناراـکاطخ ، هب  نداد  تلهم  هب  و  یهن ، یم  ّتنم  ناراد  شزغل  رب  شزغل 

زا هک  منم  .مدرک  هانگ  هب  مادقا  وت  رب  ِتأرج  يور  زا  هک  منم  .راد  شزغل 
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.متساخرب وت  اب  تفلاخم  هب  اراکـشآ  یلو  مدرک ؛ یفخم  تناگدنب  زا  هانگ  تقو  هب  ار  دوخ  هک  منم  .مدرک  تیـصعم  ار  وت  دمع  يور 
.مدیسرتن تمشخ  باقع و  زا  مدیسارهن و  تباذع  زا  هک  منم  .مدید  هدوسآ  نمیا و  وت  زا  ار  دوخ  یلو  مدیسرت ؛ تناگدنب  زا  هک  منم 

.متسه دوخ  ياهالب  ورگ  رد  هک  منم  .مدرک  تیانج  دوخ  رب  هک  منم 

هب و  يدرک ، رایتخا  تیاـه  هدـیرفآ  ناـیم  زا  ار  وا  هک  نآ  قح  هب  .تسا  ینـالوط  مجنر  يراـتفرگ و  و  تسا ، كدـنا  میاـیح  هک  منم 
یـسک قح  هب  يدیدنـسپ ، دوخ  نأش  يارب  و  يدرک ، باختنا  تتاقولخم  نایم  زا  هک  یـسک  قح  هب  يدیزگرب ، دوخ  يارب  هک  یـسک 

هب ار  شیتسود  هک  یـسک  قح  هب  يداد ، رارق  دوخ  ینامرفان  نوچ  مه  ار  شینامرفان  يدرک و  لـصو  دوخ  تعاـط  هب  ار  شتعاـط  هک 
رب ندـناشوپ  نوچ  ناشوپب ؛ تتمحر  وفع و  ۀـماج  هب  زورما  ارم  .يداد  طابترا  تینمـشد  هب  ار  شینمـشد  یتخاـس و  نورقم  تیتسود 

و دروآ ، هانپ  وت  هب  تشزرمآ  تساوخرد  هبوت و  لاح  رد  و  تسج ، يرازیب  شهانگ  زا  و  درک ، هلان  يراز و  تهاگـشیپ  هب  هک  یـسک 
.نک یتسرپرس  ینک ، یم  یتسرپرس  ار  تهاگشیپ  رد  ماقم  تلزنم و  تهاگرد و  رد  برق  لها  تتعاط و  لها  هک  هنوگ  نامه  ارم 

هتخادنا و تمحز  هب  وت  يارب  ار  دوخ  هدرک و  افو  تنامیپ  هب  هک  ار  یـسک  ینادرگ  یم  صوصخم  هچنآ  هب  نادرگ ، صوصخم  ارم  و 
هب تبـسن  مردـق  هزادـنا و  زا  زواـجت  و  تّقح ، رد  یهاـتوک  رطاـخ  هب  ارم  و  هدرک ، هتـسخ  ار  دوـخ  تیدونـشخ  ندروآ  تسد  هـب  رد 

جاردتسا  » .نکم التبم  جاردتـسا  يالب  هب  تنداد  تلهم  هب  ارم  و  نکم ، هذخاؤم  تماکحا  هاگ  هصرع  زا  نتـشاذگ  ارف  اپ  و  تدودح ،
دنوادخ ات  دوشن  باتـش  شباذع  رد  و  دهد ، همادا  شهانگ  هب  مک  مک  مدق و  هب  مدق  ات  شدوخ  هب  دـبع  نتـشاذگاو  زا  تسا  ترابع 
ندیـسر رد  وـت  يارب  و  هتـشادزاب ، نم  زا  ار  شدزن  یکین  ریخ و  هک  یـسک  جاردتـسا  دـننام  .دریگارف » ار  وا  هناریگ  لـفاغ  ناـهگان و 

.هدرکن زاب  یباسح  نم  هب  شتمعن 
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.نک رادیب  ناگتشاذگاو  دوخ  هب  ِترچ  و  ناگدننک ، فارسا  یگدولآ  باوخ  و  ناربخ ، یب  باوخ  زا  ارم 

هب ار  ناراک  هحماسم  و  يا ، هتشاد  نآ  رب  ار  ناگدننک  تدابع  و  يا ، هتشامگ  نآ  هب  ار  ناگدننک  تعاطا  هک  رب ، يریسم  رد  ار  ملد  و 
یم وـت  دزن  هچنآ  زا  و  ددرگ ، یم  لـیاح  ما  هرهب  نم و  ناـیم  و  دوـش ، یم  وـت  زا  يرود  بجوـم  هـچنآ  زا  ارم  و  يا ، هداد  تاـجن  نآ 

رد تباقر  و  يداد ، روتـسد  هک  یتروص  هب  ار  اهنآ  هب  نتفرگ  یـشیپ  تیوس و  هب  تاریخ  هار  ندـییوپ  و  هد ، هانپ  دراد ، یم  زاـب  میوج 
.نک راومه  میارب  یتساوخ  هک  يوحن  هب  ار  اهنآ 

هک یناسک  هارمه  .نکم و  دوباـن  ینک  یم  ناـشدوبان  رطاـخ  نیا  هب  و  دنرامـش ، یم  کبـس  ار  تدـیدهت  هک  یناـسک  ةرمز  رد  ارم  و 
یم فرحنم  تیاـه  هار  زا  هک  یناـسک  عمج  رد  و  نکم ، كـاله  ینک ، یم  ناـشکاله  ّتلع  نیا  هب  و  دـنوش ، یم  تمـشخ  ضّرعتم 

صالخ الب  ياه  هاگولگ  زا  و  هد ، تاـجن  هنتف  ياـه  بادرگ  زا  ارم  و  بوکم ، مهرد  یبوک ، یم  ناـشمهرد  تهج  نیا  هب  و  دـنوش ،
، دیامن یم  مدوبان  هک  یـسفن  ياوه  و  دنک ، یم  مهارمگ  هک  ینمـشد  نم و  نیب  و  هد ، هانپ  تلهم  ۀصرع  رد  ندش  ریگلفاغ  زا  و  نک ،

.زادنا هلصاف  دهد ، یم  رارق  میانگنت  رد  هک  یصقن  و 

مدیماان تترضح  هب  دیما  زا  و  يوش ، یمن  دونشخ  وا  زا  تمشخ  زا  سپ  هک  یسک  زا  ندنادرگ  يور  نوچ  مه  نادرگم ، يور  نم  زا 
شود رب  هک  یتبحم  ینوزف  زا  هک  نکم ، اطع  نم  هب  تمعن  متقاط  لـمحت و  زا  نوریب  و  دوش ، هریچ  نم  رب  تتمحر  زا  سأـی  اـت  نکم ،

و تسین ، وا  رد  يریخ  هک  یسک  ندرک  اهر  نوچ  مه  نکم ؛ اهر  تتمحر  فطل و  تسد  زا  ارم  و  ینک ، مرابنارگ  يراذگ ، یم  مناج 
هک یـسک  نوـچ  مه  و  هداـتفا ، تتاـفتلا  رظن  زا  هک  یـسک  دـننام  ارم  و  درادـن ، دوـجو  شیارب  یتشگزاـب  هار  و  يرادـن ، وا  هب  يزاـین 

شزغل و  ناهارمگ ، ساره  لوه و  ناگداتفا و  رد  طوقـس  زا  ارم  هکلب  زادـنیم ، رود  هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  ماـمت  وت  يوس  زا  ییاوسر 
بیرف

ص:283

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


.امرف ظفح  ناگدش  هابت  هاگترپ  و  ناگدروخ ،

تیاـنع وا  هب  هک  ناـسرب ، یـسک  تاـجرد  تاـماقم و  هب  هد و  متیفاـع  .يا  هدرک  راـچد  نآ  هب  ار  ناـنز  نادرم و  فانـصا  هـچنآ  زا  و 
ایند زا  دنمتداعـس  ار  وا  و  يدید ، كرادت  یبوخ  هدوتـس و  یگدنز  شیارب  و  يدش ، دونـشخ  يو  زا  و  يدیـشخب ، شتمعن  و  یتشاد ،

نداتـسیا زاب  ةدرپ  و  زادنا ، مندرگ  هب  درب ، یم  نیب  زا  ار  تاکرب  و  دنک ، یم  هابت  ار  اه  یبوخ  هچنآ  زا  ندش  عطق  دنب  ندرگ  و  يدرب ،
اـیند و روما  يریگ  یپ  و  يزور ، قزر و  بلط  نوچ  مه  يراـک  هب  ارم  و  ناـشوپب ، مبلق  رب  ار  ناـهانگ  ياـه  ییاوسر  و  اـه ، یتشز  زا 

نم زا  ار  وت  نآ ، ریغ  هک  یتعاط  تدابع و  زا  اـت  نکم  لوغـشم  مرگرـس و  ناـنچ  مسر ، یمن  نآ  هب  وت  کـمک  اـب  زج  هک  نآ ، دـننام 
.منام زاب  دنک  یمن  دونشخ 

تهاگـشیپ هب  ندیـسر  يارب  هلیـسو  بلط  زا  و  دراد ، یم  زاب  تسوت  دزن  هچ  نآ  زا  ارم  هک  ار  تسپ  يایند  قشع  مبلق ، يادـیوس  زا  و 
، ار تدوخ  اب  زاین  زار و  يارب  ندـش  اهنت  و  امرف ، نک  هشیر  دـنک  یم  ربخ  یب  وت  هب  برق  ماـقم  ندروآ  تسد  هب  زا  و  دوش ، یم  عناـم 
و دنک ، یم  کیدزن  تتیـشخ  هب  ار  مدوجو  هک  يزیهرپ  يراد و  هاگن  دوخ  تمـصع و  ماقم  نم  هب  و  يارایب ، مرظن  رد  ار  زور  بش و 
ار هانگ  یگدولآ  زا  ندش  كاپ  و  امرف ، تیانع  دـنک ، یم  مدازآ  هریبک  ناهانگ  تراسا  زا  و  دزاس ، یم  میادـج  تامّرحم  باکترا  زا 

.ناشوپب تتیفاع  ۀماج  هب  ارم  و  يادزب ، مدوجو  زا  ار  اهاطخ  كرچ  و  شخبب ، نم  هب 

هب و  ناـسرب ، نم  هب  یپ  رد  یپ  ار  تتمعن  ناـسحا و  و  ریگارف ، تریگارف  لـماک و  ياـه  تمعن  هب  و  نـک ، مرب  رد  ار  توـفع  يادر  و 
هب تییاناوت  تردـق و  نودـب  ارم  و  هد ، مترـصن  کین  لمع  هدیدنـسپ و  راتفگ  هتـسیاش و  ّتین  رب  و  امرف ، میراـی  تییاـمنهار  قیفوت و 

.راذگماو ییاناوت  تردق و 

تناتسود يور  شیپ  و  نکم ، راوخ  يزیگنارب  ترادید  يارب  ارم  هک  يزور  و 
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تـالاح رد  هکلب  نـکم ؛ بلـس  نـم  زا  ار  ترکـش  يادا  يورین  و  راپـسم ، یـشومارف  تـسد  هـب  مرطاـخ  زا  ار  تداـی  و  زاـسم ، اوـسر 
هب هک  نک  ماهلا  نم  هب  و  هد ، رارق  تیرازگساپس  رکش و  مزالم  ارم  تیاه ، تمعن  هب  تبسن  نانادان  ياه  یـشومارف  ماگنه  یـشومارف ،
زا رتـالاب  تیوس  هب  ار  متبغر  .منک  فارتـعا  يا  هدوـمرف  نم  هب  هک  یناـسحا  هب  تبـسن  و  مزیخرب ، يا  هدرک  میاـطع  هچنآ  رب  شیاـتس 

.هد رارق  نارازگساپس  ساپس  زا  رترب  تترضح ، هب  تبسن  ار  مساپس  و  نابغار ، تبغر 

تنانمـشد اب  هک  هنوگ  نآ  و  نکم ، مکاله  ما  هتخیر  تهاگـشیپ  هب  هک  یناهانگ  رطاـخ  هب  و  راذـگماو ، تیوس  هب  زاـین  ماـگنه  ارم  و 
زا وت  .تسا  تّجح  تهج  ره  زا  نم  رب  ار  وت  هک  مناد  یم  .ماوت  هدرپـس  رـس  میلـست و  نم  هک  ارچ  نکم ؛ نم  اـب  يدرک ، دـب  دروـخرب 

.یشزرمآ اوقت و  لها  و  يرت ، هدرک  وخ  ناسحا  هب  و  يرتراوازس ، ششخب  هب  سک  همه 

یگدنز هب  راد ؛ هدنز  ارم  ساسا  نیا  رب  .يرت  کیدزن  يرد  هدرپ  زا  یـشوپ ، هدرپ  هب  و  یندرک ، باذع  زا  رت  هتـسیاش  ندرک  وفع  هب  و 
نآ هک  یلمع  چیه  هک  هنوگ  نآ  دناسرب ؛ مراد  تسود  هچنآ  هب  و  ددـنویپب ، مهاوخ  یم  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  هچنآ  رب  هک  يا  هزیکاپ 

شیپ زا  شرون  هک  یـسک  ندـناریم  دـننام  ناریمب  ارم  و  موشن ، بکترم  يا  هدرک  یهن  ار  هچنآ  مهدـن و  ماجنا  يراد ، یم  دنـسپان  ار 
.دنک یم  تکرح  شتسار  بناج  زا  و  شیور ،

تناگدـنب نایم  رد  یلو  نک ؛ متـسپ  ریقح و  منک ، یم  تولخ  وت  اب  هک  یماگنه  .امرف  زیزع  تناگدـنب  دزن  لـیلذ و  تیور  شیپ  ارم  و 
.امرف ما  هبترم  دنلب 

الب و لوزن  و  نانمـشد ، شنزرـس  زا  و  ازفیب ، دوخ  هاگـشیپ  رد  میتسدیهت  يرادن و  رب  و  نک ، مزاین  یب  تسا  زاین  یب  نم  زا  هک  نآ  زا 
.هد مهانپ  جنر  يراوخ و 

ماقتنا دوبن ، شیرابدرب  رگا  هک  ییاناوت  دـناشوپ ؛ یم  ماقتنا  رب  ياناوت  هک  هنوگ  نآ  ناشوپب ؛ نم  رب  يراد ، ربخ  نم  زا  هک  ار  یناهانگ 
رب ةدننک  هذخاؤم  و  تفرگ ، یم 
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.دوبن شیارادم  رگا  دوب ، هانگ 

ارم نوچ  و  هد ، تاجن  يدـب  هنتف و  نآ  زا  ما ، هدروآ  هانپ  وت  هب  هک  نیا  باب  زا  ارم  یهاوخب ، يدـب  ای  هنتف  یموق ، قح  رد  هک  ینامز  و 
.رادم اپ  هب  یفقوم  نانچ  رد  ترخآ  ناهج  رد  تروص  نامه  هب  یتشادن ، اپ  هب  ییاوسر  فقوم  رد  تیایند ، رد 

.زاس مأوت  نآ  ياه  هزات  اب  ار  تا  هنیرید  ياهدوس  و  نآ ، رخاوا  هب  ار  تیاه  تمعن  لیاوا  نم  يارب 

نم رب  و  دورب ، نیب  زا  میوربآ  نآ  ضحم  هک  نکم  يا  هدنبوک  يالب  راچد  ارم  و  موش ، لدگنـس  نآ  رانک  رد  هک  هدم  متلهم  ردق  نآ 
لوهجم متلزنم  ردـق و  نآ  ببـس  هب  هک  هدـم ، رارق  نم  رد  یـصقن  و  دوش ، زیچان  مشزرا  نآ  رطاخ  هب  هک  نزم  تراـقح  یتسپ و  غاد 

.مدرگ كانساره  شربارب  رد  هک  هدم  ممیب  هنوگ  نآ  و  موش ، دیماان  نآ  ۀلیسو  هب  هک  ناسرتم  منانچ  نآ  و  دنام ،

.هد رارق  تتایآ  توالت  ماگنه  ار  ممیب  و  ترادشه ، تّجح و  مامتا  زا  ار  مزیهرپ  تدیدهت و  رد  ار  مسرت 

هب نتفرگ  سنا  يارب  ار  مندوب  دّرجم  و  تترـضح ، رطاخ  هب  يراد  هدنز  بش  يارب  ار  مییاهنت  تیگدنب ، يارب  مندرک  رادیب  هب  ار  مبش 
منداد هانپ  و  شتآ ، زا  مندش  دازآ  يارب  تکرابم  تاذ  اب  ار  مندش  ور  هبور  و  تهاگرد ، هب  متاجاح  ندروآ  دورف  و  تسّدقم ، دوجو 

.هد رارق  میگدنز  يدابآ  دننآ ، رد  مّنهج  لها  هک  تباذع  زا  ار 

یسک يارب  دنپ  ۀیام  اه ، يراک  فالخ  رثا  رب  و  راذگماو ، ربخ  یب  مینادان  بادرگ  رد  نادرگرس و  میشکرس  رد  مگرم  نامز  ات  ارم  و 
.هدم رارق  دنک  رظن  هک  یسک  يارب  شیامزآ  هنتف و  ببس  و  دریگ ، تربع  هک  یسک  يارب  تربع  و  دریذپ ، دنپ  هک 

ار ممان  و  نکم ، باختنا  نم  ياج  هب  ار  يرگید  لمع  نامیا و  رد  و  نکم ، رکم  ینک ، یم  رکم  نانآ  اب  هک  یناسک  ةرمز  رد  نم  اـب  و 
و هدم ، رییغت  نادنمتداعس  رتفد  زا 
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نتفرگ ماقتنا  تیدونشخ و  ندرک  لابند  يارب  زج  ارم  و  هدم ، رارق  دوخ  ةرخسم  تناگدنب و  ۀکحضم  ارم  و  زاسم ، نوگرگد  ار  مندب 
.ریگم تمدخ  هب  تنانمشد  زا 

، تیرگناوت زا  یـشیاشگ  ببـس  هب  و  نک ، بایماک  تیمئاد  تشهب  تناحیر و  حور و  و  تتمحر ، ینیریـش  توفع و  یکنخ  زا  ارم  و 
تبسن ششوک  معط  زین  و  يراد ، تسود  هک  يروما  هب  نتخادرپ  و  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  هب  تبـسن  یلوغـشم  لد  زا  تغارف  ةزم 

.امرف نم  بیصن  ار  تیاه  ناغمرا  زا  یناغمرا  و  ناشچب ، نم  هب  تسوت  دزن  رد  وت و  هاگشیپ  هب  بّرقت  لماع  هچنآ  هب 

نم هب  و  امرف ، قاتـشم  تیاقل  هب  كاـنمیب و  تماـقم  زا  ارم  و  هد ، رارق  تراـسخ  یب  تماـیق  هب  ار  متـشگزاب  دـنمدوس و  ار  متراـجت  و 
ار مناهنپ  راکـشآ و  هانگ  چـیه  و  راذـگن ، یقاب  ار  یکچوک  گرزب و  هانگ  چـیه  نآ  اب  هک  صلاخ  يا  هبوت  نک ؛ تیاـنع  هبوت  قیفوت 

.یناگتسیاش اب  هک  شاب  نانچ  نم  اب  نک و  نابرهم  نانتورف  هب  تبسن  ار  ملد  و  امرف ، نک  هشیر  ملد  زا  ار  نانمؤم  ۀنیک  و  راذگماو ،

رظن زا  ارم  و  هد ، رارق  ناگدـنیآ  نایم  رد  ینوزفازور  ةزاوآ  ناگدـنام و  یقاب  رد  یبوخ  دای  میارب  و  ياراـیب ، مناراـکزیهرپ  رویز  هب  و 
تتمعن ياه  تمارک  و  نک ، لماک  نم  رب  ار  تتمعن  یگدرتسگ  و  روآرد ، لمع  نامیا و  هب  نازاتـشیپ  هاگ  هصرع  رد  تلزنم ، ماـقم و 
هزیکاپ ۀـیاسمه  ارم  و  تسرف ، میوس  هب  ار  تردـقنارگ  ياه  تبهوم  و  نک ، ُرپ  تیاهاطع  زا  ار  متـسد  .هد  رارق  یپ  رد  یپ  نم  دزن  ار 

تناقـشاع يارب  هک  یتاماقم  رد  تگرزب ، يایاطع  هب  ارم  و  هد ، رارق  يا  هتـسارآ  تناگدـیزگرب  يارب  هک  یتشهب  رد  تناتـسود  نیرت 
.ناشوپب يا ، هدرک  هدامآ 

نـشور نآ  هب  هدـید  منیزگ و  تنوکـس  نآ  رد  هک  یلزنم  و  مریگ ، هانپ  نآ  رد  مارآ  یلد  اـب  هک  هد  رارق  یهاـگیاج  دوخ  دزن  میارب  و 
نم زا  ار  يا  ههبـش  کش و  ره  نادرگم و  مکاله  دوش ، المرب  رارـسا  هک  يزور  نآ  رد  و  نکم ، هسیاقم  گرزب  ناهانگ  اـب  ارم  منک ،

مبهاوم بیصن  و  هد ، رارق  میارب  یهار  قح  يوس  هب  یتمحر  ره  زا  و  نک ، كاپ 

ص:287

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


.نک ناوارف  نم  رب  ار  تششخب  لضف و  زا  ناسحا  ياه  هرهب  و  امرف ، راشرس  تیایاطع  زا  ار 

.نک و غراف  رگید  زیچ  ره  زا  تسوت ، يارب  هک  هچنآ  يارب  ار  مدـصق  گنهآ و  و  زاـس ، نئمطم  تسوت  دزن  هچنآ  هب  تبـسن  ار  ملد  و 
هب تبـسن  اه  لقع  تلفغ  ماگنه  هب  تتعاط  زا  ار  مبلق  ریگ و  راک  هب  یتفرگ ، راک  هب  نآ  ضحم  ار  تصلاخ  ناگدنب  هک  يراک  هب  ارم 

میارب هبناج  همه  تمالـس  شمارآ و  شیاشگ و  یتسردـنت ، يدوبهب و  شیاسآ و  و  ینماد ، كاپ  يرگناوت و  و  نک ، باریـس  قیاقح 
.روآ درگ 

میارب تشیامزآ  قیرط  زا  هک  يدـسافم  اه و  هسوسو  هب  ار  میاه  تولخ  و  دوش ، یم  هتخیمآ  اهنآ  اب  هک  یهاـنگ  اـب  ار  میاـه  یبوخ  و 
دزن هچنآ  ندیبلط  زا  و  امرف ، ظفح  منک  زارد  نایناهج  زا  یـسک  دزن  ییادـگ  تسد  هک  نیا  زا  ار  میوربآ  و  زاسم ، هابت  دـیآ  یم  شیپ 

هک ییاج  زا  و  هدم ، رارق  تنآرق  ندرک  دوبان  يارب  نانآ  روای  رای و  تسد  و  ناراک ، متـس  نابیتشپ  ارم  و  راد ، مرانکرب  تسا  ناقـساف 
ینابرهم و تمحر و  هبوت و  ياهرد  يرادـب و  مظوفحم  یتحاراـن  ره  زا  نآ  ببـس  هب  هک  شاـب  مناـبهاگن  ناـنچ  متـسین ، هاـگآ  دوخ 

تمعن نیرتهب  وت  انامه  امرف ، لماک  ما  هرابرد  ار  تنداد  تمعن  .ماوت  يوس  هب  ناگدـننک  تبغر  زا  نم  .اشگب  میور  هب  ار  خارف  يزور 
.یناگدنهد

لآ دمحم و  رب  ادخ  دورد  و  نایناهج ! راگدرورپ  يا  هد ، رارق  هرمع  ّجح و  رد  تیدونـشخ  ندرک  بلط  يارب  ار  مرمع  ةدـنام  یقاب  و 
! هنادواج هتسویپ و  یمالس  نانآ ؛ رب  وا و  رب  مالس  شا و  هزیکاپ  كاپ و 

هعمج زور  نابرق و  دیع  ياعد 48 

راودیما هدنهاوخ و  لئاس و  ناناملسم  دنعمج ؛ تنیمز  یحاون  رد  زور  نیا  رد  ناناملسم  .تسا  ینومیم  كرابم و  زور  زورما ، ایادخ !
، تتردق ةریاد  رد  متلئـسم  ندوب  ناسآ  و  ینانآ ، تاجاح  هب  يانیب  تمرک  دوج و  هب  وت  دنوش و  یم  رـضاح  تاعامتجا  رد  ناسرت ، و 

.یتسرف دورد  شلآ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  تترضح  زا 

.تسوت ترضح  ةژیو  ساپـس ، تسوت و  ِنآ  زا  یتسه  رب  ِییاورنامرف  هک  رطاخ  نیا  هب  منک ، یم  تساوخرد  وت  زا  اراگدرورپ ! ایادخ !
اه و نامـسآ  ةدنروآ  دـیدپ  یمارکا ، تمظع و  ياراد  يا ، هدـنهد  تمعن  رایـسب  نابرهم و  یمیرک ، رابدرب و  تسین ، وت  زج  ییادـخ 

ریخ ای  تعاط ، هب  لمع  ای  تیاده  ای  تکرب  ای  هبناج  همه  یتمالس  ای  ریخ  زا  ینک ، یم  میـسقت  تنمؤم  ناگدنب  نیب  رادقم  ره  ینیمز ،
ار نانآ  ۀجرد  تهاگشیپ  رد  ای  ینک ، یم  ناشتیاده  تدوخ  يوس  هب  نآ  ۀطساو  هب  یهن و  یم  ّتنم  نانآ  رب  نآ  ببس  هب  هک  یّصاخ 

ناوارف راشرس و  ریخ ، نآ  زا  ارم  بیـصن  هرهب و  ینک ، یم  تیانع  نانآ  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  يریخ  نآ  تکرب  زا  ای  يرب ، یم  الاب 
.ینادرگ

تا و هدنب  دّمحم ، رب  هک  نیا  هب  تسین ، وت  زج  ییادخ  تسوت و  ةژیو  دـمح  ییاورنامرف و  هک  رطاخ  نیا  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ !
تبیبح و تا و  هداتسرف 
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سک چـیه  هک  يدورد  یتسرف ؛ دورد  نابوخ  ناکاپ و  ناراکوکین ، دّـمحم ، لآ  رب  و  تیاه ، هدـیرفآ  زا  ةدـش  رایتخا  تا و  هدـیزگرب 
، دناوخ یم  زور  نیا  رد  ار  وت  هک  تنمؤم  ناگدنب  زا  سک  ره  ۀتسیاش  ياعد  رد  ار  ام  و  دشاب ، هتـشادن  ار  نآ  ندرمـش  تردق  وت  زج 

.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  هک  يزرمایب  ار  ناشیا  ام و  و  نایناهج ! راگدرورپ  يا  ینک ، کیرش 

شزرمآ و هب  نم  و  مدروآ ، دورف  تهاگرد  هب  ار  میگراچیب  يرادـن و  یتسدـیهت و  راب  و  مدرک ، وت  هاگرد  گنهآ  متجاح  اب  ایادـخ !
دّمحم لآ  دـمحم و  رب  سپ  تسا ؛ رت  عیـسو  مناـهانگ  زا  تتمحر  شزرمآ و  هنیآ  ره  و  مرت ، نئمطم  مرادرک  لـمع و  هب  اـت  تتمحر 

.تسرف دورد 

و تیدـنمورین ، ربارب  رد  شندوب  ناـسآ  و  يراد ، شندرک  اور  رب  هک  یتردـق  رطاـخ  هب  ؛ ریگ هدـهع  رب  دوخ  ار  متجاـح  ره  ندرک  اور 
نم زا  ار  يّرـش  يدـحا  زگره  و  وـت ، بناـج  زا  زج  مدیـسرن  يریخ  هب  نم  ًاملـسم  .نم  زا  تیزاـین  یب  و  تترـضح ، هـب  مزاـین  ضحم 

.مرادن دیما  وت  زج  یسک  هب  میایند  ترخآ و  رما  رد  و  وت ، ریغ  دنادرگنرب 

درک و گرب  زاس و  ۀـیهت  شا ، هزیاـج  ریخ و  تساوخرد  شـشخب و  هلـص و  دـیما  هب  یقولخم ، هب  ندـش  دراو  يارب  سک  ره  ایادـخ !
يارب طقف  مندش ، ایهم  منتشگ و  رـضاح  مندش و  هدامآ  مگرب و  زاس و  ندروآ  مهارف  نم ! يالوم  يا  اّما  دش ؛ ایهم  رـضاح و  هدامآ و 

.تا هزیاج  ریخ و  تساوخرد  تا و  هلص  وفع و  دیما  هب  مه  نآ  تسوت ؛ رب  ندش  دراو 

ار وا  يا  هدننک  تساوخرد  هک  يا  .نکم  لیدبت  يدیماان  هب  زور ، نیا  رد  ار  مدیما  نآ  و  تسرف ، دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
دیما هب  مداتسرف و  شیپ  زا  هک  يا  هتسیاش  لمع  هب  دامتعا  تهج  زا  نم  دهاک ! یمن  شیرگناوت  زا  یششخب  و  دزادنا ، یمن  تقشم  هب 

هک شتیب -  لها  دّمحم و  تعافش  زج  يا ، هدیرفآ  تعافش 
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مدمآ و هک  مفرتعم  دوخ  هب  تبسن  میدب  هانگ و  هب  هک  یلاح  رد  مدمآ  .مدماین  تهاگـشیپ  هب  .داب -  نانآ  رب  وا و  رب  تمالـس  دورد و 
اب هک  نیا  زا  ار  تترـضح  گرزب  هانگ  رب  ناشفّقوت  لوط  سپـس  .مراد  دیما  یتشذـگ  ناراکاطخ  زا  نآ  ۀلیـسو  هب  هک  یمیظع  وفع  هب 
يا گرزب ! يا  گرزب ! يا  تـسا ، گرزب  شوـفع  و  هدرتـسگ ، شتمحر  هـک  يا  .تشادــنزاب  ینک  ور  ناـنآ  هـب  ترفغم  تـمحر و 

تـشزرمآ هب  و  زرو ، تقفـش  نم  رب  تناسحا  هب  درگزاب و  نم  هب  تتمحر  هب  .تسرف  دورد  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  میرک ! يا  میرک !
.هد شیاشگ  نم  رب 

يدـنلب ۀـبترم  رد  تسوت  يانما  هاگیاج  تناگدـیزگرب و  تیافلخ و  صوصخم  هک  هعمج  نابرق و  دـیع  زامن  ۀـماقا  ماقم  نیا  ایادـخ !
.ینآ ةدـننک  ریدـقت  وت  دـندرب و  تراغ  هب  اـهنآ  زا  ار  ماـقم  نیا  نارگتراـغ  نابـصاغ و  یلو  يداد ؛ رارق  ناـنآ  ةژیو  ار  نآ  هک  تسا ،

هک نیا  ببس  هب  تفر ؛ ناوتن  رتارف  یهاوخب  هک  نامز  ره  یهاوخب و  هک  هنوگ  ره  تا  یمتح  ریبدت  زا  و  دوشن ، یسک  بولغم  تنامرف 
نآ ات  هعمج ، دیع و  میظع  هاگیاج  هب  تبسن  يرگتراغ  نیا  راک  .یتسین  مهتم  تا  هدارا  تندیرفآ و  هب  تبسن  يروما و  هب  رت  هاگآ  وت 

رییغت تنامرف  مکح و  هک  دندید  یم  .دندش  هتفر  تراغ  هب  قح  هدروخ و  تسکش  بولغم و  تیافلخ ، تناگدیزگرب و  هک  دیسر  اج 
.تسا هدنام  كورتم  تربمایپ  ياه  تنس  و  هداتفا ، فیرحت  تسد  هب  تعیارش  ریسم  زا  تتابجاو  هدش ، هتخادنا  رود  تباتک  هتفای ،

.نک تنعل  ار  ناشناوریپ  نارادفرط و  و  دش ، یضار  ناشرادرک  هب  هک  ره  نیرخآ و  نیلّوا و  زا  ار  ناشنانمشد  ایادخ !

، تناگدیزگرب رب  تتاّیحت  تتاکرب و  تیاهدورد و  دننام  .يراوگرزب  هدوتس و  وت  انامه  تسرف ؛ دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
.امرف لیجعت  ناشیا  دییأت  طلست و  يرای و  شیاسآ و  راک و  شیاشگ  رد  و  میهاربا ، لآ  میهاربا و 

هک یناماما  و  تلوسر ، هب  قیدصت  دوخ و  هب  نامیا  دیحوت و  لها  ارم  ایادخ !
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یم ادیپ  نایرج  نانآ  تسد  هب  اهنآ و  ۀلیـسو  هب  نامیا  دیحوت و  هک  یناسک  ۀـلمج  زا  مه  نآ  هد ؛ رارق  يا  هدومرف  بجاو  ار  ناشتعاط 
! نایناهج راگدرورپ  يا  نیمآ ، دنک ،

و دهد ، یمن  هانپ  تتمحر  زج  تباقع  زا  و  دنک ، یمن  در  توفع  زج  ار  تطخس  و  دنادرگ ، یمن  رب  تیرابدرب  زج  ار  تمشخ  ایادخ !
يادخ يا  ار  ام  .تسرف و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  سپ  دهد ؛ یمن  تاجن  وت  ربارب  رد  وت و  هاگرد  هب  يراز  زج  وت  باذـع  زا  ارم 

.يروآ یم  تکرح  هب  ار  هدرم  ياه  نیمزرس  و  ینک ، یم  هدنز  نآ  هب  ار  ناگدرم  هک  یتردق  هب  شخب ؛ شیاشگ  دوخ  يوس  زا  نم 

و ینک ، هاگآ  میاعد  تباجا  زا  ارم  و  ییامرف ، تباجا  ار  ما  هتـساوخ  ات  نکم  كـاله  تتمحر  زا  يرود  ۀّـصغ  زا  ارم  نم ! يادـخ  يا 
.زاسم هریچ  نم  رب  نکم و  مندرگ  لابو  ار  وا  و  نکم ، مداش  نمشد  ناشچب و  نم  هب  میگدنز  نایاپ  ات  ار  هبناج  همه  تمالس  ةزم 

یمارگ ارم  رگا  و  دـنک ؟ ماقم  دـنلب  ارم  هک  تسیک  ینک ، متـسپ  رگا  و  دـنک ؟ متـسپ  هک  تسیک  ینک ، مماـقم  دـنلب  رگا  نم ! يادـخ 
و دنک ؟ محر  نم  هب  هک  تسیک  ینک ، مباذـع  رگا  و  دراد ؟ میمارگ  هک  تسیک  ینک ، مراوخ  رگا  و  دـنک ؟ مراوخ  هک  تسیک  يراد ،

تقیقح نیا  هب  نم  و  دیامن ؟ تساوخزاب  شا  هرابرد  وت  زا  ای  دـنک  ضارتعا  وت  هب  تا  هدـنب  ةرابرد  هک  تسیک  ینک ، كاله  ارم  رگا 
رد یـسک  هک  تسین  نیا  زج  و  درادـن ، دوـجو  يا  هلجع  باتـش و  ترفیک  رد  و  تسین ، یمتـس  تناـمرف  مکح و  رد  هـک  ما  هدرب  یپ 

و تسا ، ناوتان  هک  تسا  دنمزاین  متس  هب  یـسک  هک  تسین  نیا  زج  و  دراد ، ار  تصرف  نتفر  تسد  زا  میب  هک  دزرو ، یم  باتـش  رفیک 
.يرتالاب رایسب  رترب و  روما  نیا  زا  نم  يادخ  يا  وت 

و يادزب ، ار  مهودنا  هد و  متلهم  و  هدم ، رارق  تازاجم  ماقتنا و  ۀناشن  الاب و  فده  ارم  و  تسرف ، دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادـخ !
هب ار  میراز  ریبدت و  یمک  یناوتان و  هک  ارچ  نکم ؛ مراتفرگ  الب  لابند  ییالب  هب  و  رذگب ، میاه  شزغل  زا 

ص:294

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


.ینیب یم  تهاگرد 

زا وت ، طخس  زا  زور  نیا  رد  و  هد ، مهانپ  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  سپ  مروآ ؛ یم  هانپ  وت  هب  تمشخ  زا  زور  نیا  رد  ایادخ !
.هد مناما  و  تسرف ، دورد  شلآ  دّمحم و  رب  سپ  مهاوخ ، یم  ناما  تدوخ 

رب سپ  مهاوـخ ؛ یم  تیادـه  وـت  زا  زاـس و  مـنمیا  تـسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  سپ  مراد ؛ تساوـخرد  ار  تباذـع  زا  ینمیا  و 
وت زا  و  هد ، میراـی  تـسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  سپ  مـبلط ؛ یم  يراـی  وـت  زا  و  نـک ، متیادـه  تـسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و 

دّمحم رب  سپ  مهاوخ ؛ یم  يزاین  یب  وت  زا  و  نک ، محر  نم  هب  تسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  سپ  منک ؛ یم  تمحر  تساوخرد 
وت زا  هد و  میزور  تسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  سپ  مراد ؛ يزور  تساوـخرد  وـت  زا  و  نک ، مزاـین  یب  تـسرف و  دورد  شلآ  و 

شزرمآ تساوخرد  وت  زا  ما  هتـشذگ  ناـهانگ  هب  تبـسن  و  نک ، مکمک  تسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  سپ  مهاوخ ؛ یم  کـمک 
دمحم و رب  سپ  مهاوخ ؛ یم  تافآ  رورـش و  زا  يرادـهگن  ظفح و  وت  زا  و  زرمایب ، ارم  تسرف و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  سپ  مراد ؛

زاـب يدنـسپ  یمن  ار  نآ  هچنآ  هب  زگره  دریگ ، قـّلعت  هاـنگ  زا  نم  یکاـپ  هـب  تا  هدارا  رگا  اریز  اـمرف ؛ مـظفح  تـسرف و  دورد  شلآ 
.مدرگن

دورد شلآ  دّـمحم و  رب  مارکا ! لالج و  بحاص  يا  هدـنهد ! تمعن  رایـسب  يا  نابرهم ! رایـسب  يا  مراـگدرورپ ! يا  مراـگدرورپ ! يا 
هاوخب و میارب  نک و  باجتـسم  میارب  مدروآ ، يور  وت  بناج  هب  نآ  رطاخ  هب  و  مدرک ، هبلاطم  متـساوخ و  وت  زا  ار  هچنآ  ۀمه  .تسرف 

تکرب نآ  رد  میارب  و  نک ، رّرقم  یبوخ  یکین و  ییامرف ، یم  مکح  نم  يارب  هچنآ  رد  و  راذـگ ، ارجا  هب  نک و  مکح  اـمرف و  رّدـقم 
تسوت دزن  هک  یتعسو  ناسحا و  زا  نک و  متخبـشوخ  ینک  یم  اطع  نم  هب  هچنآ  هب  و  يامرف ، لّضفت  نم  رب  نآ  ۀطـساو  هب  .هد و  رارق 

! نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  زاس ، هتسویپ  ترخآ  تمعن  ریخ و  هب  ار  بهاوم  نیا  ۀمه  و  یمیرک ، عساو و  وت  انامه  .يازفیب  نم  رب 
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هیلع نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هک  تسرف ، دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  راـب  رازه  و  هاوخب ، یهاوخ  یم  ار  هچ  ره  قح  ترـضح  زا  هاـگنآ 
.درک یم  نینچ  مالسلا 

اهنآ راشف  ّدر  نانمشد و  ّرش  عفد  ياعد 49 

میاـطع اـبیز  تمعن  و  مدـش ، لدگنـس  اـما  يداد ؛ مدـنپ  و  متخادرپ ، هدوهیب  چوپ و  ياـهراک  هب  یلو  يدرک ؛ مییاـمنهار  نم ! يادـخ 
.مدییارگ ینامرفان  هب  يدرک ،

همه نیا  رانک  رد  هک  یناهانگ  یتشز  هب  و  متخانش ، ار  اهنآ  تقیفوت  هب  نم  و  يدناسانـش ، نم  هب  ار  تیاطع  تمعن و  تیاده و  نوچ 
هاـنگ هب  زاـب  یتفریذـپ ، ار  مرذـع  يدـیزرمآ و  ارم  وت  و  مدرک ، شزرمآ  تساوخرد  تترـضح  زا  مدـش ، هاـگآ  مداد  ماـجنا  بهاوـم 

.يدرکن میاوسر  يدناشوپ و  ار  مهانگ  وت  و  متشگرب ،

، اه هّرد  نآ  هب  دورو  اب  مدـش ، دراو  يدوبان  یهابت و  ياه  هّرد  رد  و  متخادـنا ، تکـاله  يداو  رد  ار  دوخ  .ساپـس  ار  وت  نم ! يادـخ 
متاجن يارب  .متشاذگ  تیاه  باذع  ضرعم  رد  ار  دوخ  اهنآ ، هب  ندمآ  دورف  اب  و  مداد ، رارق  تیاه  يریگ  تخـس  ضرعم  رد  ار  دوخ 

همه اب  .متفرگن  يدوبعم  وت  هارمه  مدادن و  رارق  وت  کیرـش  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  ما  هریگتـسد  و  دیحوت ، تهاگـشیپ ، رد  ما  هلیـسو 
.تسوت هاگرد  ةدش  هدـنهانپ  و  هدرک ، عیاض  ار  دوخ  هرهب  دوس و  هک  نآ  هاگهانپ ، راکدـب و  هاگزیرگ  مدرک ، رارف  تیوس  هب  مدوجو 

هب ار  شا  هزین  ِرـس  و  هدرک ، زیت  نم  هیلع  ار  شغیت  مد  هدیـشک و  نوریب  ماین  زا  نم  هیلع  ار  شینمـشد  ریـشمش  هک  ینمـشد  رایـسب  هچ 
رد میندیماشآ  هب  ار  شا  هدنشک  ياهرهز  هتخاس و  كزان  نم  رب  هلمح  دصق 
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هتفرگ میمـصت  هتفخن ، نم  هب  تبـسن  شتبقارم  ینابهگن و  ةدـید  و  هتفر ، هناشن  نم  يوس  هب  ار  شا  هدـننک  تباصا  ياهریت  و  هتخیمآ ،
.دزیر نم  ماک  هب  ار  شترارم  یخلت و  ۀعرج  و  دهد ، رارق  یتحاران  رازآ و  هجنکش و  فده  ارم  هک 

نم اب  ةزرابم  گنج و  گنهآ  هک  یـسک  ربارب  رد  يزوریپ ، زا  ار  مزجع  نارگ و  ياهراب  لّمحت  زا  ار  میناوتان  وت  نم ! يادخ  يا  یلو 
نیمک رد  نم ، يربخ  یب  لاح  رد  و  هتـساخرب ، ینمـشد  توادـع و  هب  نم  اـب  هک  يداـیز  ةّدـع  ربارب  رد  ار  مییاـهنت  يدـید و  دراد  ار 

هب ار  متـشپ  و  یتساخرب ، میراـی  هب  همدـقم  یب  مهاوخب ، يراـی  وت  زا  هک  نآ  زا  شیپ  .يدومرف  هدـهاشم  دـنا ، هتـسشن  مندرک  راـتفرگ 
و هوبنا ، يا  هّدـع  نایم  رد  هک  نآ  زا  سپ  و  یتسکـش ، ار  نمـشد  يزیت  يدـنت و  تلوص و  توطـس و  سپـس  .يدرک  مکحم  تیورین 

شدوخ هب  دوب ، هتفر  هناشن  نم  يوس  هب  ار  هچنآ  و  يداد ، يرترب  تردـق و  وا  رب  ارم  و  یتشاذـگ ، شیاهنت  تشاد ، اج  ناوارف  يدارفا 
و دشن ، مارآ  شا  هنیک  و  تفاین ، يدوبهب  شمـشخ  هک  یلاح  رد  يدنادرگزاب ، نم  دض  رب  ِگنج  هاگ  هصرع  زا  ار  وا  و  يدنادرگرب ،

هداد شا  هدعو  هچ  نآ  زا  شنایهاپـس  هک  یلاح  رد  درک ، تشپ  گنج  نادیم  هب  تفاترب و  خر  و  دیزگ ، نادـند  هب  ار  شناتـشگنارس 
.دندرک فّلخت  دندوب ،

رب ار  شینابهگن  تبقارم و  و  داهن ، میارب  ار  شراکش  ياه  ماد  و  درک ، زواجت  نم  قوقح  هب  شیاه  هلیح  اب  هک  يزواجتم  رایسب  هچ  و 
نم نیمک  رد  دـیامن ، نیمک  شدیـص  ندرک  راکـش  يارب  تصرف ، ندروآ  تسد  هب  راـظتنا  هب  هک  يا  هدـنرد  نوـچ  و  تشاـمگ ، نم 

.دیاپ یم  ارم  مشخ  تّدش  اب  و  دنک ، یم  راکشآ  میارب  ار  یسولپاچ  ییور  شوخ  هک  یلاح  رد  تسشن ،

رد زغم  اب  ار  وا  يدید ، تشاد  هشیدنا  لد و  رد  ار  هچنآ  یتشز  نطاب و  داسف  هک  یماگنه  يا ، هبترم  دـنلب  تکربرپ و  نم ! يادـخ  يا 
اب شیشکرس ، زا  سپ  ات  يدنکفا ، رد  شا  هرفح  هاگترپ  رد  و  یتخادنا ، رد  دوب  هدنک  راکش  يارب  هک  یلادوگ  نآ 
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کیدزن دمآ ، وا  رـس  رب  هچنآ  دوبن ، وت  تمحر  رگا  و  دش ، راتفرگ  دـنیبب  نآ  رد  ارم  درک  یم  رکف  هک  یماد  دـنب  رد  تفخ  يراوخ و 
.دیآ نم  رس  هب  دوب 

شین اب  و  دیچیپ ، شیولگ  رد  نم  هب  تبسن  شمـشخ  تّدش  و  دش ، شریگولگ  هصغ  هودنا و  نم  رطاخ  هب  هک  يدوسح  رایـسب  هچ  و 
رد هک  يدنـسپان  تافـص  و  داد ، رارق  شدـسح  ياهریت  ۀـناشن  ار  میوربآ  و  دز ، هنعط  نم  هب  شدوخ  بویع  هب  و  داد ، رازآ  ارم  ناـبز 

! نم يادخ  يا  .دومن  نم  گنهآ  شگنرین  اب  و  درک ، مشخ  تّدش  راچد  ارم  شرکم  اب  و  تخادنا ، نم  ندرگ  هب  دوب ، شدوخ  دوجو 
ۀیاس رد  سک  ره  هک  مدوب  هاگآ  و  متـشاد ، نانیمطا  میاعد  تباـجا  تعرـس  هب  هک  یلاـح  رد  مدز ، تیادـص  وت  زا  یهاوخ  داـیرف  اـب 

وت و  دوش ، یمن  تشحو  سرت و  راتفرگ  دوش ، یجتلم  وت  يرای  هاـگهانپ  هب  سک  ره  و  دریگن ، رارق  متـس  دروم  دریگ ، هاـنپ  تتیاـمح 
.يدرک ظفح  وا  ّرش  یتخس و  زا  تتردق  هب  ارم 

، يدـیراب نـم  رب  هـک  یتـمعن  ياـهربا  و  يدوـمرف ، فرطرب  میگدـنز  نامـسآ  زا  هـک  یتـشز  هریت و  دنـسپان و  ياـهربا  رایــسب  هـچ  و 
ياه همـشچ  و  يدـناشوپ ، نم  رب  هک  یتیفاـع  ياـه  هماـج  رایـسب  هچ  و  يدرک ، ناور  متاـیح  راز  تشک  رد  هک  یتمحر  ياـهرابیوج 

.يدرک فرطرب  ملد  زا  هک  ییاه  مغ  ةدرپ  و  یتشابنا ، كاخ  هب  هک  یثداوح 

ار متسد  هک  ینداتفا  و  يدومرف ، ناربج  هک  يرقف  يرادن و  و  یتخاس ، ققحم  ار  اهنآ  وت  و  متشاد ، وت  هب  هک  یکین  نامگ  رایسب  هچ  و 
و دوب ، وت  ناسحا  یهد و  تمعن  يور  زا  اهنیا  ۀمه  .يداد  رییغت  تورث  انغ و  هب  هک  يرقف  تنکـسم و  و  يدرک ، دنلب  نآ  زا  یتفرگ و 

یتـشز میراکدـب و  یلو  مدوب ؛ شـشوک  شـالت و  رد  تیناـمرفان  هب  تبـسن  فاـطلا ، بهاوم و  نآ  ماـمت  رد  ندوب  قرغ  نیع  رد  نم 
.درکن عنم  وت  مشخ  للع  باکترا  زا  ارم  تناسحا  نیا  و  تشادن ، زاب  نم  قح  رد  تناسحا  ندرک  لماک  زا  ار  وت  مرادرک ،

ص:301

هیداجس هلماک  www.Ghaemiyeh.comهفیحص  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 339زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


، يدومرف زاغآ  ندرک  اطع  هب  دشن ، هتـساوخ  يدرک و  اطع  دش ، هتـساوخ  وت  زا  .يوش  یمن  تساوخزاب  یهد  یم  ماجنا  هچ  نآ  زا  وت 
.يدیزرون لخب  دش ، تساوخرد  تناسحا  و 

تتاـمّرحم و رد  نداـتفا  رگم  متـساوخن  نم  و  ار ، نداد  تمعن  ندرک و  یکین  مارکا و  ناـسحا و  رگم  یتـساوخن  وـت  نم ! يـالوم  يا 
.ار تدیدهت  زا  تلفغ  تدودح و  زا  زواجت 

یمن باتـش  ندرک  باذـع  رد  هک  يا  هدـنهد  تلهم  دوش و  یمن  بولغم  هک  يدـنمورین  هب  تبـسن  ساپـس  ساپـس ؛ ار  وت  نم  يادـخ 
هلباقم هب  اه  تمعن  اب  اه ، تمعن  رکـش  زا  ندـمآ  هاتوک  اب  و  درک ، فارتعا  اـه  تمعن  یناوارف  هب  هک  تسا  یـسک  هاـگیاج  نیا  .دزرو 

.داد یهاوگ  شروما  ندرک  هابت  هب  دوخ  هیلع  و  تساخرب ،

تهاگرد هب  راوگرزب  ود  نآ  ۀطـساو  هب  و  میوج ، یم  بّرقت  وت  هب  يولع  نشور  تیالو  هب  و  يدـمحم ، عیفر  دـنلب و  ماقم  هب  ایادـخ !
بنج رد  و  دزادـنا ، یمن  انگنت  هب  ار  وت  تییاـناوت  راـنک  رد  یهد  هاـنپ  نیا  هک  یهد ، هاـنپ  نـالف  نـالف و  ّرـش  زا  ارم  هک  منک ، یم  ور 

.ییاناوت يراک  ره  رب  وت  و  دنک ، یمن  جنر  تمحز و  راچد  ار  وت  تتردق 

زا نآ  ببـس  هب  و  مهد ، رارق  تیدونـشخ  هب  ندیـسر  ناـبدرن  ار  نآ  هک  شخبب  نـم  هـب  تقیفوـت  ماود  تـمحر و  زا  نـم ! يادـخ  يا 
! نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  مدرگ ، نمیا  تتبوقع 

ادخ زا  سرت  ماقم  ياعد 50 

یفاک ةزادنا  هب  و  يداد ، مشرورپ  مدوب ، ناوتان  کچوک و  هک  یلاح  رد  و  يدـیرفآ ، بسانتم  نوزوم و  مادـنا و  تسرد  ارم  ایادـخ !
: يدومرف هک  متفای  يداد  هدژم  نآ  هب  ار  تناگدنب  و  يدومرف ، لزان  تنآرق  زا  هچنآ  رد  ایادخ ! .يدیشخب  میزور 

« .دزرمآ یم  ار  ناهانگ  ۀمه  ادخ  ًاملـسم  دیوشن ؛ دیمون  ادخ  تمحر  زا  دیدرک ! فارـسا  دوخ  رب  هانگ  ببـس  هب  هک  نم  ناگدنب  يا  »
تیفیک رادقم و  هزادنا و  هب  هک  تسا  نم  ةدهع  رب  ییاه  تیصعم  اهاطخ و  یهاگآ و  اهنآ  هب  هک  دز  رس  یناهانگ  نم  زا  هتـشذگ  رد 
لامعا شراگن  يارب  وت  هک  يا  هدـنورپ  هدرک ، تبث  نم  ةدـنورپ  هچنآ  زا  نم  ییاوسر  هب  ياو  سپ  يرتاناد ؛ نم  زا  اهنآ  یگنوگچ  و 

.يا هدومرف  رّرقم 

متاـجن زا  و  مداد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  مدـنبب ، دـیما  تسا  زیچ  ره  ریگارف  هک  توفع  هب  هک  ییاـه  هاـگیاج  اـه و  لـحم  دوـبن  رگا  و 
باذـع راـچد  هک  نیا  يارب  مناـهانگ ، همه  نیا  رطاـخ  هب  نم  دزیرگب ، شراـگدرورپ  زا  تسناوت  یم  یـسک  رگا  .مدـش  یم  سویأـم 

هاـگ هصرع  رد  ار  نآ  و  تسین ، هدیـشوپ  وت  زا  يزار  نامـسآ ، رد  هن  نیمز و  رد  هن  هک  ییوت  مدوب ؛ رتراوازـس  وـت  زا  زیرگ  هب  موـشن ،
تالآ و صاخـشا و  دارفا و  هب  باسح ، رفیک و  رد  هک  یـشاب  رگباسح  هدـنهد و  رفیک  وت  هک  سب  نیمه  و  ینک ، یم  رـضاح  تماـیق 

.يرادن زاین  رازبا 
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، نتورف مراد ، رارق  تربارب  رد  هک  منم  کـنیا  .منک  رارف  رگا  ینم ، ةدـنبایرد  وت  و  مزیرگب ، رگا  ینم  ةدـنیوج  راتـساوخ و  وت  ایادـخ !
نم زا  رگا  و  تسا ، تلادع  نیع  وت  ۀیحان  زا  نم  راگدرورپ  يا  باذع  و  منآ ، راوازـس  ینک  مباذع  رگا  .هدیلام  كاخ  هب  ینیب  راوخ ،

.يا هدناشوپ  نم  رب  ار  تتیفاع  ۀماج  و  هتفرگ ، ارف  ارم  تتشذگ  زابرید  زا  هک  ارچ  تسین ؛ يا  هزات  ۀمانرب  يرذگب ،

ياه هدرپ  هک  تییابیز  لامج و  هب  و  درادـن ، ربخ  نآ  زا  يدـحا  و  تسا ، ظوفحم  وت  شناد  رد  هک  تکرابم  ياه  مان  قح  هب  ایادـخ !
یمرگ ییاناوت  هک  یناوتان  دوجو  .يرآ  تمحر  هدیسوپ  ۀنهک  ياه  ناوختـسا  نیا  و  بات ، یب  دوجو  نیا  رب  هک  هدناشوپ ، ار  نآ  رون 
داـیرف ندینـش  ناوت  هنوگچ  درادـن ، ار  تدـعر  شورخ  ندینـش  تردـق  و  دراد !؟ ار  تشتآ  یمرگ  باـت  هنوگچ  درادـن ، ار  تباـتفآ 

!؟ دراد ار  تمشخ 

هّرذ رادقم  هب  هک  تسین  يزیچ  نم  ندرک  باذـع  و  تسا ، زیچان  متلزنم  ردـق و  ریقح و  يدرف  نم  هک  اریز  نک ؛ محر  نم  هب  ایادـخ !
یم تساوخرد  وت  زا  ار  نآ  رب  ییابیکـش  ربـص و  دوزفا ، یم  تیهاـشداپ  رب  مباذـع  رگا  و  دـیازفیب ، تییاورناـمرف  یهاـشداپ و  رد  يا 

تعاط هک  تسا  نآ  زا  رت  مواداب  تیهاشداپ  رت و  گرزب  تتنطلس  ایادخ ! اّما  دشاب ؛ وت  يارب  ینوزف  نیا  هک  متـشاد  تسود  و  مدرک ،
تـشذگ نم  زا  و  نانابرهم ! نیرت  نابرهم  يا  نک ، محر  نم  هب  سپ  دـهاکب ؛ نآ  زا  ناراکهانگ  تیـصعم  ای  دـیازفیب ، نآ  رب  ناعیطم 

.ینابرهم ریذپ  هبوت  رایسب  وت  هک  ریذپب  ار  ما  هبوت  و  مارکا ! لالج و  بحاص  يا  نک ،

يراز عّرضت و  ياعد 51 

و نم ، رب  تیاـه  تمعن  یناوارف  .نم و  هب  تیوکین  ناـسحا  ربارب  رد  ساپـس  .یـساپس  ۀتـسیاش  وت  و  مرازگ ، یم  ساپـس  ار  وت  ایادـخ !
، يدومرف ناوارف  راشرس و  نم  رب  هک  تتمعن  رب  و  يدیشخب ، يرترب  ارم  نآ  ببـس  هب  هک  تتمحر  رب  ساپـس  .نم  دزن  تگرزب  ياطع 

ياـه تمعن  و  دوـبن ، نم  هب  تبـسن  تناـسحا  رگا  و  تسا ، زجاـع  نآ  زا  مرکـش  ساپـس و  هـک  يدرک  یبوـخ  نـم  هـب  يا  هزادـنا  هـب 
.منک حالصا  ار  مدوجو  و  مروآ ، تسد  هب  نآ  زا  ار  دوخ  بیصن  متسناوت  یمن  تخیر ، یمن  نم  یگدنز  نیمزرس  رد  تراشرس 

و يدرک ، نم  يزور  ار  میاهراک  مامت  رد  يزاین  یب  تیافک و  يدرک و  زاغآ  نم  هب  تبسن  ار  تناسحا  همدقم ، یب  هک  يدوب  وت  نیا 
.يدرک عنم  نم  زا  ار  از  تشهد  ياضق  و  يدنادرگ ، نم  زا  ار  الب  تمحز  جنر و 

هچ و  یتخاس ، نشور  نآ  هب  ار  ما  هدـید  هک  یناوارف  تمعن  رایـسب  هچ  و  يدـنادرگ ، نم  زا  هک  هاکناج  يالب  رایـسب  هچ  نم ! يادـخ 
!! تسا نم  دزن  وت  ۀیحان  زا  هک  يدنمجرا  ياه  یبوخ  رایسب 

قوقح و  یتشذـگ ، مشزغل  زا  هانگ ، ۀـکلهم  رد  نداتفا  تقو  هب  يدرک و  تباجا  ار  میاعد  یگدـنامرد ، يراـچان و  تقو  هب  هک  ییوت 
متس روز و  هب  نانمشد  هک  ارم 
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.يدناتسزاب دندوب ، هدوبر  نم  زا 

تا هتفرگ  ضبقنم و  مدرک ، وت  گنهآ  هک  ینامز  و  متفاین ، لیخب  ار  وت  متساخرب ، ییادگ  هب  تهاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  نم ! يادخ 
نامز زا  ینامز  ره  متالاح و  زا  یلاح  ره  رد  ار  تیاه  تمعن  و  متفای ، میاه  هتساوخ  ةدننک  اطع  و  میاعد ، ةدنونـش  ار  وت  هکلب  مدیدن ؛

نابز و ناج و  .تسا  رکـش  ساپـس و  دروم  نم  دزن  تیبوخ  و  يا ، هدوتـس  نم  دزن  وت  .مدرک  هدهاشم  لماک  راشرـس و  دوخ  رب  میاه ،
.دشاب نم  زا  وت  يدونشخ  تیاهن  ۀّلق  رد  هک  یشیاتس  دسرب ؛ رکش  تقیقح  لامک و  ۀصرع  رب  هک  یشیاتس  دنیاتس ؛ یم  ار  وت  نم  لقع 

.هد تاجن  تمشخ  زا  ارم  سپ 

شزغل زا  هدننک  تشذـگ  يا  .دزادـنا  یم  تمحز  هب  دـنک و  یم  هتـسخ  ارم  طبر  یب  نوگانوگ و  ياه  هار  هک  ینامز  رد  نم  هانپ  يا 
تـسکش زا  دوبن  وت  يرای  رگا  يرای ، ترـصن و  هب  نم  ةدـنهد  ییاناوت  يا  مدوب ، ناگدـش  اوسر  زا  دوبن ، وت  یـشوپ  بیع  رگا  میاه ،

ناشیاه باـقع  اـه و  باذـع  زا  و  دـنا ، هداـهن  ندرگ  هب  شهاگـشیپ  رد  ار  يراوخ  ّتلذ و  غوی  ناـهاشداپ  هک  يا  .مدوب  ناـگدروخ 
.يزرمایب ارم  يرذگب و  نم  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  تسوا ! يارب  وکین  ياه  مان  هک  يا  اوقت ! لها  يا  دنناسرت !

.مروآ تسد  هب  يزوریپ  ات  متسین ، دنمورین  .مشاب  روذعم  ات  متسین  هانگ  یب 

میاپارس هدناشن و  يراوخ  ّتلذ و  هب  ارم  هک  یناهانگ  زا  مهاوخ ؛ یم  وت  زا  ار  میاه  شزغل  زا  تشذگ  .مزیرگب  ات  مرادن ، یهاگزیرگ 
.میوج یم  يرازیب  هدروآ ، رد  تکاله  ۀصرع  هب  هتفرگ و  ار 

.ریذپب ار  ما  هبوت  سپ  متخیرگ ؛ وت  بناج  هب  هبانا  هبوت و  لاح  رد  مناهانگ  مامت  زا  مراگدرورپ !

.امرفم ممورحم  میادگ ، .نکن  مراذگاو  مهاوخ ، یم  ناما  .هد  مهانپ  ما ! هدنهانپ 

.نادرگمرب مدیمون  ما ، هدنهاوخ  .نکم  میاهر  مناماد ، هب  تسد 

، كانسرت كانمیب ، كانساره ، هدنامرد ، نیکسم ، هک  یلاح  رد  مراگدرورپ ! يا 
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.مناوخ یم  ار  وت  ماوت ، هاگرد  هب  رّطضم  و  تسدیهت ،

نآ زا  ار  تنانمشد  هچنآ  زا  و  مزرو ، باتش  يداد  هدعو  تناتسود  هب  هچنآ  هب  تبـسن  مناوت  یمن  مدوجو ، یناوتان  زا  نم ! يادخ  يا 
.منک یم  تیاکش  وت  هب  مسفن ، ۀسوسو  مدایز و  هودنا  زا  و  منک ، يرود  یتشاد ، رذحرب 

هچ رگ  ینک ؛ یم  تباـجا  ارم  وت  مناوخ و  یم  ار  وت  .زاـسم  مکـاله  مهاـنگ  هب  و  نکم ، میاوسر  منطاـب  یتشز  رطاـخ  هب  نم ! يادـخ 
.منک یم  يدنک  تتباجا  رد  یناوخ ، یم  ارم  وت  هک  یماگنه 

، مناوخ یمن  ار  یـسک  وت  ریغ  .مراپـس  یم  وت  هب  ار  مزار  مشاب ، هک  یتّیعقوم  ره  رد  اجک و  ره  مبلط و  یم  وت  زا  مراد ، هک  یتجاح  ره 
.مرادن دیما  وت  زج  يدحا  هب  و 

ره و  ینک ، یم  ور  دنک  دامتعا  تترضح  هب  هک  نآ  هب  و  يونش ، یم  دنک  تیاکش  تهاگرد  هب  هک  ار  یسک  تیاکـش  کیّبل ؛ کیّبل ؛
یم فرط  رب  ار  شهودنا  مغ و  دروآ ، هانپ  وت  هب  هک  ره  و  ینک ، یم  شـصالخ  جـنر  یتحاران و  زا  دزیوآ ، رد  تتمحر  ناماد  هب  هک 

.ینک

باذـع ارم  رگا  .زرماـیب  يراد  ربـخ  نم  زا  هک  یناـهانگ  نکم و  ممورحم  اـیند  ترخآ و  ریخ  زا  مرکـش  یمک  رطاـخ  هب  نم ! يادـخ 
بیصن و هب  تبـسن  ندوک  حول و  هداس  و  يأر ، تسـس  هدننک ، یهاتوک  راکهانگ ، هدننک ، عیاض  رّـصقم ، راکمتـس ، نامه  نم  ینک ،

! ینانابرهم يرت  نابرهم  وت  يزرمایب ، ارم  رگا  مشیوخ و  ةرهب 
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یلاعت يادخ  زا  تساوخرد  رد  رارصا  ياعد 52 

هدیرفآ دوخ  هک  يزیچ  دشاب ، هدیشوپ  وت  رب  هنوگچ  نم ! يادخ  يا  تسین ! هدیـشوپ  وا  رب  نامـسآ  نیمز و  رد  يزیچ  هک  ییادخ  يا 
ای ینک ؟ یم  شریبدـت  وت  هک  ار  هچنآ  دـنامب ، ناهنپ  وت  زا  هنوگچ  ای  دـشاب ؟ نوریب  تشناد  ةریاد  زا  يا ، هتخاس  ار  هچنآ  هنوگچ  يا ؟
وت تکلمم  ریغ  رد  هک  یـسک  دـنک ، یم  ادـیپ  تاجن  هنوگچ  اـی  تسین ؟ هدـنز  تیزور  هب  زج  هک  یـسک  دزیرگب ، دـناوت  یم  هنوگچ 

؟ درادن دوجو  شیارب  یهار 

یم ار  شیزور  هک  یـسک  تهاگـشیپ ، رد  اهنآ  نیرت  تسپ  و  تسوت ، تعاط  هب  اهنآ  نیرت  لـماع  ناـشنیرت ، هدنـسرت  یکاـپ ، هّزنم و 
.دتسرپ یم  ار  وت  ریغ  وا  و  یهد ،

ار تیاضق  هک  یـسک  و  دـهاک ، یمن  تتنطلـس  زا  هدرک ، بیذـکت  ار  تناربمایپ  هتـشاگنا و  یکیرـش  تیارب  هک  یـسک  یکاپ ، هّزنم و 
زاب وت  ۀبلغ  رهق و  زا  ار  دوخ  دناوت  یمن  دنک ، بیذـکت  ار  تییاناوت  هک  یـسک  و  درادـن ، ار  تنامرف  ندرک  ّدر  تردـق  دراد ، دنـسپان 
ایند یگدنز  رد  دراد ، دنـسپان  ار  وت  ياقل  هک  ره  و  دورن ، رد  وت  باذع  فّرـصت و  هطاحا و  زا  دتـسرپب ، ار  وت  ریغ  هک  یـسک  و  دراد ،

.دنام دهاوخن  هنادواج  يدبا و 

و تیهاشداپ ، تسا  رهاق  بلاغ و  و  تا ، هبترم  تسا  گرزب  هچ  یکاپ ، هّزنم و 
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.تنامرف تسا  ذفان  و  تیورین ، تسا  دیدش 

هک نآ  ای  هدش ، نمؤم  تینادحو  هب  ار  وت  هک  نآ  هچ  يا ، هدرک  اجرباپ  تباث و  تیاه  هدـیرفآ  ۀـمه  رب  ار  گرم  نامرف  یکاپ ، هّزنم و 
.دندرگ یم  زاب  تیوس  هب  و  دنشچ ، یم  ار  گرم  معط  یگمه  هتشگ ، رفاک  تترضح  هب 

ار تنآرق  و  مدرک ، قیدـصت  ار  تنـالوسر  و  مدروآ ، ناـمیا  وـت  هـب  یکیرـش ، یب  اـهنت و  تـسین ، وـت  زج  ییادـخ  يرترب ، كراـبم و 
.متسج يرازیب  دتسرپب ، ار  وت  ریغ  هک  ره  زا  و  مدش ، رفاک  وت  زج  يدوبعم  ره  هب  و  متفریذپ ،

رارقا میاطخ  هب  مفرتعم ، مهانگ  هب  مرامـش ، یم  كدـنا  ار  ملمع  هک  یلاح  رد  مناـسر ، یم  زور  هب  ار  بش  و  بش ، هب  ار  زور  ایادـخ !
تتمحر زا  ارم  متاوهش  هدرک ، تسپ  ارم  مسوه  هدرک ، مکاله  متشز  لمع  مراوخ ، هانگ  قیرط  زا  مسفن  رب  فارسا  ببس  هب  نم  .مراد 

یمرگرس و یچوپ و  هب  شزارد  يوزرآ  ضحم  شسْفَن  هک  یسک  تساوخرد  میالوم ! يا  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  هدومن ، مورحم 
نیا زا  .هدنام  لفاغ  يرورپ ، نت  تدابع و  زا  يرود  و  باقع ، باذع و  زا  ندوبن  نارگن  رطاخ  هب  شندب  و  هدش ، راچد  يراک  هدوهیب 

نوتفم تّذل  ۀنتف  هب  تمعن  یناوارف  ببس  هب  شلد  و  درادن ، یشزرل  بارطضا و  و  درب ، یم  رـس  هب  شمارآ  رد  شا  یپ  گر و  تهج 
.تسا كدنا  شراک  ماجرف  هب  تبسن  شا  هشیدنا  و  هدش ،

ّطلـسم وا  رب  اـیند  و  هتخادـنا ، هنتف  هب  ار  وا  سوه  �يوه و  هدـش و  هریچ  وا  رب  وزرآ  هک  یـسک  تساوخرد  منک ؛ یم  تساوخرد  وت  زا 
هب و  هدرمش ، ناوارف  رایسب و  ار  شناهانگ  هک  یسک  تساوخرد  منک ؛ یم  تساوخرد  وت  زا  .هتخادنا  هیاس  شرس  رب  گرم  و  هتـشگ ،
وت زا  یهاگهانپ  وت و  زا  يا  هدنهد  تاجن  و  وت ، ریغ  یتسرپرس  وت و  زج  يراگدرورپ  هک  یـسک  تساوخرد  هدرک ؛ فارتعا  شیاطخ 

.درادن وت  يوس  هب  زج 

مان هب  و  يراد ، تیاه  هدیرفآ  ۀمه  رد  هک  یبجاو  مزال و  قح  هب  نم ! يادخ 
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یمن نوگرگد  و  دوش ، یمن  هنهک  هک  تمیرک  تاذ  یگرزب  هب  و  دـنک ، حـیبست  نآ  هب  ار  وت  يداد ، روتـسد  تربماـیپ  هب  هک  تگرزب 
ره زا  تیگدنب  اب  ارم  و  یتسرف ، دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دوش ، یمن  یناف  و  دـبای ، یمن  لاح  رییغت  و  ددرگ ،

.ینادرگرب نم  هب  ار  تناوارف  تمحر  تمارک و  و  ییامرف ، عطق  ایند  اب  ار  مطابترا  وت ، زا  سرت  رطاخ  هب  و  ینک ، زاین  یب  زیچ 

و مروآ ، یم  هانپ  وت  هب  مناوخ و  یم  ار  وت  مراودیما و  ار  وت  و  منک ، یم  یـسردایرف  وت  هب  مسرت و  یم  وت  زا  مزیرگ و  یم  وت  يوس  هب 
یم هیکت  تمرک  دوج و  رب  و  منک ، یم  لّـکوت  وت  رب  و  مروآ ، یم  ناـمیا  وت  هب  و  مهاوخ ، یم  يراـی  وت  زا  و  منک ، یم  داـمتعا  وـت  هب 

.منز
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قح ترضح  هاگشیپ  هب  تّلذ  ياعد 53 

لیلد و يرذـع و  هناهب و  هتخیـسگ ، مه  زا  یگدنمرـش  تّدـش  رطاخ  هب  منخـس  ۀتـشر  و  هتـشاد ، زاب  راتفگ  زا  ارم  مهانگ  اراگدرورپ !
رد متـسه ، دوخ  ياهاطخ  نادرگرـس  ما ، هتفر  مرادرک  ورگ  رد  مریـسا ، تسا  نم  ناهانگ  هک  متبیـصم  الب و  هب  .تسین  میارب  یناـهرب 

هریت هاگیاج  ما ؛ هتشاداو  راکهنگ  ناراوخ  هاگیاج  رد  ار  دوخ  ما ، هدنامرد  دوجو  مامت  اب  منادرگرـس ، روما  هب  تبـسن  مگنهآ  هدارا و 
.دنا هدرمش  کبس  ار  تا  هدعو  و  دنا ، هدش  يرج  وت  رب  هک  یناتخب 

يدوباـن هب  ار  دوخ  تکـاله ، لـماع  مادـک  اـب  و  مدـش !؟ ریلد  تیاهروتـسد  زا  ینادرگ  يور  هب  تبـسن  تأرج  هچ  اـب  .یکاـپ  هّزنم و 
!؟ متخادنا

نم .درگزاب  نم  هب  تناسحا  اب  میرادرکدـب  هب  تیرابدرب و  اب  مینادان  هب  و  رآ ، تمحر  ار  مماگ  شزغل  و  منداـتفا ، رد  ور  هب  طوقس و 
یم میلـست  يراز  هب  ار  نآ  مسفن  زا  صاصق  يارب  هک  تسا  نم  رـس  تسد و  نیا  .منک  یم  فارتعا  میاطخ  هب  مراد و  رارقا  مهانگ  هب 

.نک محر  مریبدت  یمک  و  ما ، یگراچیب  یناوتان و  مگرم و  ندش  کیدزن  و  مراگزور ، ندیسر  نایاپ  هب  يریپ و  هب  .منک 

هک یـسک  نوچ  مه  و  دش ، وحم  اه  هدیرفآ  رطاخ  زا  مدای  و  متفر ، كاخ  ریز  دش و  عطق  ایند  زا  مناشن  رثا و  هک  یماگنه  نم ! يالوم 
شومارف ةرمز  رد  هدش ، شومارف 
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.رآ تمحر  نم  هب  متفرگ ، رارق  ناگدش 

میاهدـنویپ و  دـنوش ، هدـنکارپ  دنـشاپب و  مه  زا  میاـضعا  دـسوپب و  مندـب  دوش و  نوگرگد  ملاـح  هرهچ و  هک  یماـگنه  نم ! يـالوم 
.امرف مّحرت  نم  رب  دلسگب ،

! دوش یم  هتساوخ  نم  زا  طارص  نازیم و  رانک  تمایق و  خزرب و  رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  نم  يربخ  یب  رب  ياو  يا 

رد ار  متکرح  ندـمآرب و  لحم  و  تیایلوا ، اـب  ار  مهاـگیاج  زور  نآ  رد  و  نک ، محر  مندـش  هدـنز  نتخیگنارب و  رد  ارم  نم ! يـالوم 
!. نایناهج راگدرورپ  يا  هد  رارق  تراوج  رد  ار  منکسم  و  تناقشاع ، نایم 

اه � هودنا ندنادرگ  رود  تهج  قح  زا  تساوخرد  ياعد 54 

تسرف و دورد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ناهج ! ود  ره  نابرهم  ترخآ و  اـیند و  ناـمحر  يا  مغ ! ةدـننک  فرطرب  هودـنا و  هدـنیاز  يا 
.نک فرطرب  ار  ممغ  و  يادزب ، ارم  هودنا 

تبیصم و  امرف ، مکاپ  نک و  مظفح  تسین ! اتمه  وا  يارب  يدحا  هدشن و  هداز  هدازن و  هک  یـسک  يا  زاین ! یب  يا  اتکی ! يا  هناگی ! يا 
زا ایادخ ! وگب - »: ناوخب و  ار  دـحا  هّللا  وه  لق  سان و  قلف و  ةروس  یـسرکلا و  هیآ  اعد  زا  تمـسق  نیا  رد   - » ربب نایم  زا  ار  میالب  و 

يارب هک  یسک  تساوخرد  هدش ، دایز  شناهانگ  فیعض و  شیورین  و  دیدش ، شزاین  هک  یسک  تساوخرد  منک ؛ یم  تساوخرد  وت 
.دبای یمن  وت  ریغ  يا ، هدنزرمآ  شهانگ  يارب  و  يا ، هدنهد  ورین  شیناوتان  يارب  و  یسر ، دایرف  شیدنمزاین 

ینیقی يراد و  شتسود  نآ  رطاخ  هب  دهد ، ماجنا  ار  نآ  سک  ره  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ار  یلمع  مارکا ! لالج و  بحاص  يا 
هب ار  نیقیلا  قح  نیقی ، نآ  ۀلیسو  هب  تا  هدارا  نامرف و  نایرج  ریـسم  رد  هک  یهد  یم  دوس  ار  یـسک  نآ  ببـس  هب  هک  مهاوخ  یم  ار 

.دروآ تسد 

ّتین و رد  قدص  ۀیاپ  رب  ارم  ناج  تسرف و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ !
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هد و رارق  مشاب ، تیاقل  قاتـشم  هک  یلاح  رد  تسوت ، دزن  هچنآ  رد  ار  متبغر  لسگب و  ایند  زا  ار  مزاـین  و  نک ، ضبق  قـالخا  لـمع و 
نیرتدـب زا  و  منک ، یم  تساوـخرد  هدـش  ردـقم  هک  یتشونرـس  نیرتـهب  وـت  زا  .شخبب  نم  هـب  ار  تکراـبم  دوـجو  رب  لّـکوت  قدـص 

ار ناگدننک  لّکوت  نیقی  و  تیارب ، ار  نانتورف  یگدنب  تماقم و  زا  ار  ناگدـنب  سرت  .مروآ  یم  هانپ  وت  هب  هدـش  ردـقم  هک  یتشونرس 
.مراد تساوخرد  وت  زا  تترضح  رب  ار  نانمؤم  لّکوت  و  تدوجو ، رب 

رد ارم  و  هد ، رارق  تناتـسود  سرت  دننام  ار  مسرت  و  ناشیاه ، هتـساوخ  رد  تناقـشاع  تبغر  دننام  میاه  هتـساوخ  رد  ار  متبغر  ایادخ !
.منکن اهر  تیاه  هدیرفآ  زا  یسک  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  تنید  زا  يزیچ  نآ  اب  هک  ریگراک ، هب  یلمع  راک و  هب  تیدونشخ  ۀصرع 

مناـبز رب  نآ  رد  ار  متّجح  و  اـمرف ، راکـشآ  نآ  رد  ار  مرذـع  و  نک ، گرزب  نآ  رد  ار  ملیم  تبغر و  نم ، تجاـح  تسا  نیا  ایادـخ !
.شخب تمالس  نآ  رد  ار  ممسج  و  راذگ ،

مروما مامت  رد  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  نم  یلو  دـنراد ؛ دـیما  دامتعا و  وت  ریغ  هب  هک  یلاـح  رد  دـننک  یم  حبـص  یناـسک  ایادـخ !
هب هد ، متاـجن  هدـننک  هارمگ  ياـه  هنتف  زا  و  اـمرف ، مکح  تسا  رتـهب  همه  زا  شماجنارـس  هچنآ  هب  نـم  يارب  .ییوـت  مدـیما  داـمتعا و 

.شکاپ تیب  لها  ادخ و  هدیزگرب  ةداتسرف  دمحم ، ام  رورس  رب  ادخ  دورد  و  نانابرهم ! نیرت  نابرهم  يا  تینابرهم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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